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Už išlaisvinimą Lietuvos!
Už ištikimybę Kanadai!

* * *

FOR LIBERATION OF LITHUANIA!
FOR LOYALTY TO CANADA!
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ĮSTEIGTA SPAUDOS B-VE “VILTIS”
PIRMŲJŲ trijų menesiu tikslas — $10,000.00

Skaitlingas Susirinkimas. Per puse valandos $1,110.00
Ką šiandien reiškia spauda, nereikia 

nė aiškinti. Ko nepasiekiama patran
komis ir bombomis, ta padaro spauda. 
Tiesa, jos veikimas netoks greitas, 
bet užtat tikras. Tai didžioji pasaulio 
galybė, kuri kontroliuoja žmogaus 
smegenis ir galvoseną. Gerai panaudo
ta ji krašte sukuria gerovę, o blogai 
panaudota — skurdą ir suirutes. Bene 
geriausiai ją įvertino bolševikai, ku
rie namie turėdami pragarą tikra to 
žodžio prasme, užsienio darnbininkus 
įtikino, kad pas juos rojus.

Kanados lietuviai, jei neminėti sve
timiems tarnaujančio “Liaudies Balso”, 
neturi savo spaustuvės. Būtų dar nie
ko, jeigu kitos spaustuvės galėtų lie
tuviškus laikraščius ir knygas spaus
dinti. Tačiau to nėra. “NL” spausdi
nama spaustuvėje, kuri lietuviškas 
raides susiskolino iš kelių vietų, bet 
ir tos nevienodos ir per mažos.

Visos Montrealo spaustuvės apver
stos darbu. Kaip žmones sako, “reikia 

K.L.C.T. VEIKIMO
i ___________

Kanados Lietuvių Centro Taryba, ryšium su skyrių steigimus!, ruošia 
platų veikimo planą visos Kanados mastu, į kurį gus stengiamasi įtraukti 
visa Kanados organizuota lietuvių visuomenė.

Svarbiausi šio plano punktai yra sekanti:

I. Kovoje uz Tėvynės laisve:
1. Vesti propogandą už Lietuvos išlaisvinimą,
2. Informuoti tuo klausimu Kanados valdžios organus, organizacijas ir 

žymesnius žmones ir prašyti užtarimo Lietuvos bylai,
3. Palaikyti glaudų ryšį su pasaulio lietuvių centrais kovoje prieš mūsų 

tautos pavergėjus,
4. Organizuoti paramą tremtiniams ir padėti jiems emigracijos klausimais;

II. Organizacinėje srytyje:
L Trumpiausiu laiku sukurti K.L.T. skyrius visoje Kanadoje,
2. Pritaikyti K.L.T. statutą naujoms sąlygoms ir patiekti jį tvirtinti 

visuotinam Kanados lietuvių atstovų suvažiavimui,
3. Daugumui skyrių susiorganizavus vasaros metu sušaukti skyrių pir

mininkų suvažiavimą,
4. Rudenį, apie rugsėjo mėnesį, sušaukti visuotiną Kanados lietuvių atstovų 

suvažiavimą, kuris padėtų pagrindus tolimesnei organizacinei veiklai,
5. Kviesti visu^ aktyvius K.L.T. darbuotojus stoti nariais į neutralias 

lietuvių organizacijas (klubus, šalpos draugijas ir tt.) ir palaikyti su 
jomis glaudžius ryšius.

III. Spaudos srytyje:
1. Sustiprinti “NL” ir paversti ją savaitraščiu,
2. Remti naujai įsteigtos Spaudos Bendrovės “Viltis” organizavimą, kad ji kuo 

greičiausiu laiku įsigytų spaustuvę ir perimtų lietuviškos spaudos darbus;

IV. Kultūros ir švietimo srytyje:
L Remti chorų, meno ansamblių, vaidintojų būreliu, sporto klubu organiza

vimą ir skatinti jų kultūrinę veiklą,
2. Rūpintis kursų ir lietuviškų mokyklų organizavimu valdžios leistuose 

rėmuose. Kur mokyklas suorganizuoti negalima, ten rūpintis lietuvių 
kalbos mokymu šalia mokyklų,

3. Didesnėse kolonijose rūpintis salių įsigyjimu ar bent išnuomojimu.

V. Santykiuose su Kanados valdžios organais:
L Būti lojaliais Kanados įstatymams ir vyriausybei,
2. Pagelbėti naujai atvykusiems išmokti anglų kalbos ir rūpintis supažindinti 

juos su darbo, socialinės apsaugos, draudimo ir kitais reikalingiausiais 
įstatymais,

3. Ginti lietuvių darbininkų, interesus per valdžios darbo įstaigas, profesines 
sąjungas ir tt.

be kepurės vaikščioti”, kad tau ką 
nors atspausdintų. Tą patvirtins kiek
vienas lietuvis biznierius, kuriam teko 
spausdintis Montreale, kad ir papra- 
ščiausius blankus.

Labai aišku, kad esant tokiai situa
cijai, spaustuvių darbas labai bran
giai apmokamas, o ypač jei jis dar 
svetima kalba. Užtat vos pradėjus 
leisti spausdintą "NL”, tuojau pat 
buvo susirūpinta lietuviškos spaus
tuvės organizavimu. Atlikus visus pa
ruošiamuosius darbus š.m. balandžio 
mėn. 11 d. Lietuvių parapijos salėje 
įvyko K.L.C.T. sušauktas steigiamasis 
bendrovės susirinkimas.

Susirinkimą atidarė Tarybos pir
mininkas p. J. Juškevičius, pirminin
kavo p. Ant. Gaurys, sekretoriavo p. 
G. F. Navikevičius. Pranešimą pa
darė p. Pr, Rudinskas.

Bendroves tikslas ir pobūdis.
Vyriausias bendrovės tikslas — įsi

gyti linotipą ir kitas spaustuvės ma
šinas ir suorganizuoti spaustuvę. Ben
drovė bus su aprėžta atsakomybe 
(Limited) ir tvarkysis grynai preky
biniais pagrindais. Be lietuviškų kny
gų, laikraščių, blankų ir kt. leidimo 
ir spausdinimo, bendrovė imsis ir dar
bų kitomis kalbomis.

Bendrovės kapitalas — 4.000 Šerų po 
$10,000 viso $40,000.00. Vienas asmuo 
negalės turėti daugiau 50 Šerų, kad 
bendrovė neprarastų visuomeninio po
būdžio, jei kas užsimanytų jos Šerus 
supirkti. Šerų perpardavimas bus ga
limas tik su bendrovės valdybos sutiki
mu. Bendrovei parinktas vardas “VIL
TIS”, Printing and Publishing Co., 
Ltd. Ji bus įregistruota Quebec’e 3-5 
savaičių laikotarpyje. Šerai bus pla
tinami po visą Kanadą.

Bendroves apsimokėjimas
Kad bendrovė galėtų užpirkti pa

čias reikalingiausias mašinas ir pra
dėti spausdinimo darbą, reikalinga su 
organizuoti bent $5,000.00 pradinio 
kapitalo.

PLANAS 
į .

VI. Lesu organizavimo 
reikalu:

1. Sėkmingam anksčiau nurodytų 
darbų pravedimui organizuoti lėšas 
aukų, rinkliavų, parengimų, pra
mogų ir kitais būdais.

2. K.L.T. veikloje dalyvaujančių lie
tuvių ir jos rėmėjų pastovus re
guliarus nario ar solidarumo mo
kesčio klausimas tuo tarpu palie
kamas atviru. Jis bus sprendžiamas 
Skyrių pirmininkų arba visuotinam 
Kanados lietuvių atstovų suvažia
vime.

3. Parengti finansinį planą pastoviam 
lėšų plaukimui visuotinam Kanados 
lietuvių suvažiavimui, rudenyje.

Kol K.L.T. statutas bus naujai per
dirbtas, skyrių organizatoriai ir inicia
toriai prašomi vadovautis sudarant 
skyrių valdomuosius organus K.L.C.T. 
organizacinio atsišaukimo, tilpusio “N 
L” Nr. 6 (72) nurodymais.

K. L. C. Taryba

PASIKALBĖJIMAS SU A.L.T. PIRM. SIMUČIU
Tautos vergijos naktyje gerai kad 

yra asmenybių, kurios kaip žiburė
liai kelia šviečia, kurios yra tiek 
pripildytos patrijotine energija, kad 
lyg spraksėdamos žiežirbos visą tautos 
išlaisvinimo motorą suka.

Vienu tokių idelistų, nenuoramų 
yra Leonardas Šimutis, “Draugo” re
daktorius, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas ir daugelio kitų organiza
cijų ir sąjūdžių širdis. Šiemet jis 
švenčia 55 metų amžiaus, 35 metų 
visuomeninės veiklos ir 30 metų re- 
daktoriavimo sukaktį (1918 m. pradėjo 

redaguoti "Garsą”). Tos sukaktys tai

Pranešėjas skaičiais įrodė, kad vien 
iš “NL” spausdinimo, atliekant jį 
trečdaliu pigiau, kaip dabar, bendrovė 
per 5 metus mašinas turėtų veltui. Tuo 
tarpu “NL” bus tik maža bendrovės 
darbo dalis.

Montreale yra spaustuvių, kurios per 
kelius metus iš kelių tūkstančių ver
tės išaugo į didžiules įmones vertina
mas po keliasdešim tūkstančių ir net 
šimtus tūkštančių dolierių. Jokių abe
jojimų dėl spaudos darbo gavimo ir 
bendrovės apsimokėjimo nėra. Kas 
pirks jos Šerus, duos ne auka, bet 
saugiai investuos savo pinigus naudin
gam tikslui.

Mašinų pasiūlymų jau gauta. Lino
tipininku siūlosi iš atvykusiųjų, kurie 
šiuo metu baigia savo sutartis miš
kuose, o reikalui esant gali būti iš
reikalauti ir prieš sutarties terminą. 
Ieškoma patalpų spaustuvei įrengti.

Per puse valandos $1,110.00
Montrealiečių susidomėjimas naują

ja bendrove geriausiai buvo pademon
struotas pirmininkui pasiūlius padaryti 
pertrauką ir surinkti iš susirinkusiųjų 
pasižadėjimus Šerams pirkti.

Per pusę valandos buvo surinkta 
gyvais pinigais ir pasižadėjimais net 
$1,110.00. Tai rekordinė suma, tur 
būt, ne tik Montrealo, bet ir bendrai 
visoje Kanados lietuvių organizacijų 
istorijoje.

Kol bendrovė bus įregistruota, Šerai 
bus pardavinėjami pagal laikinus kvi
tus su K.L.C.T. antspauda. Kai tik 
registracijos formalumai bus baigti, 
laikini kvitai bus tuojau pat pakeisti 
Šerais. Kas prieš bendrovės įregistra

NAUJI K.L.T. SKYRIAI
Pirmasis naujas (po Montreal ir prisidėti prie kovos už Lietuvos išlais-

Toronto) K.L.T. skyrius įsisteigė 
Longlac stovykloje š.m. kovo mėn. 26 
d. Visi dalyviai entuziastiškai pritarė 
R.L.T. atsišaukimui ir vienbalsiai nu
tarė įsteigti skyrių. Skyriaus valdybon 
išrinkti:

Vytautas Šimkus — pirmininku,
Vytautas Laguckas — sekretorium, 
Gerdvilas Indreika — iždininku.
Revizijos komisiją išrinkti:

Stasys Gureckas ir 
Juozas Skučas.

Susirinkimas K.L.C. Tarybai at
siuntė tokio turinio rezoliuciją:

“Mes, Pulp & Paper Co., Ltd., 
Camp 20, Longlac, Ont. lietuviai, su
sirinkę š.m. kovo mėn. 26 d. į stei
giamąjį skyriaus susirinkimą, perskai- 
šaukimą, nutarėme visomis jėgomis 

gera proga užduoti keletą klausimų:
— Kaip jums atrodo Lietuvos lais

vės perspektyvos?
— Nori mane pranašo rolėn paso

dinti?
— Esi gi poetas, o šie žmonės lai

komi tautos pranašais....

Kova uz Laisve
— Kalbant rimtai apie Lietuvos iš

laisvinimo viltis, — pasakojo L. Šimu
tis, — nei viena lietuviška širdis į šį 
klausimą neigiamo atsakymo negali 
duoti. Jeigu nebūtų vilties Lietuvai 
prisiKelti, argi mes ir mūsų kolegos 

vimą negalės ar nenorės įmokėti pini
gų, iš tų bus renkami pasižadėjimai 
Šerus pirkti pagal specialiai paruoštus 
pasižadėjimų lapus.

Šerų platinimui kvitų knygutės ir 
Šerams pirkti pasižadėjimų lapai ir 
instrukcijos to darbo pravedimui jau 
ruošiami. Kadangi greitas pinigų su
rinkimas įgalins greičiau įsigyti ma
šinas ir pradėti darbą, tai steigėjai 
kviečia visą Kanados lietuvių visuo
menę nevilkinti pinigų įmokėjimo.

Steigiamasis susirinkimas nutarė pa
vesti bendrovės valdybai pakviesti vi
siems Montrealo lietuvių apgyventiems 
rajonams Šerų platintojus, kurie at
lankytų lietuvius jų butuose. Tą pat 
turėtų padaryti ir kiti K.L.T. skyriai 
ir bendrovės “Viltis” prieteliai, visoje 
Kanadoje.

Bendroves Valdyba
Bendrovės valdybon šerininkai' nu

tarė rinkti 5 asmenis. Tikroji valdyba 
bus renkama visuotiname šerininkų 
susirinkime po bendrovės įregistravi
mo. Laikinojon Valdybon išrinkti: Pr. 
Rudinskas, J. Juškevičius, Leonas 
Gudas, J. Leknickas ir A. F. Navike
vičius.

Laikinosios valdybos uždavinys — 
įregistruti bendrovę, organizuoti lėšas, 
ieškoti mašinų, patalpų ir atlikti kitus 
paruošiamuosius darbus bendrovės 
greitam susiorganizavimui.

Reikia džiaugtis, kad tokia reikalin
ga įmonė rado tokį gyvą pritarimą 
montrealiečių tarpe. Bendrovė bus 
kertinis šulas tolimesniame patrijo- 
tiniai nusistačiusių lietuvių darbe, to
dėl visų pareiga ją aktingai paremti.

vinimą, pagal jos patiektus veikimo 
principus.

Mes suprantame, kad tik gerai or
ganizuotas darbas duos teigiamų vai
sių.

Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma 
Lietuva.”

Rezoliucija priimta vienbalsiai.
K.L. Tarybos skyriaus iškeltas aukų 

vajus susirinkimo priimtas. Jo pra- 
vedimas pavestas Gerdviliui Indreikai, 
Tarybos skyriaus iždininkui.

Susirinkimas užbaigtas Tautos Him
nu. Tėvynainis.

Gavome pranešima, kad 
nauji K.L.T. skyriai steigiasi 
Winnipege, Vai D’or ir 
Rodney.

tiek dirbtume, tiek laiko pašvęstume; 
Nebūtų nė tų aukų, kuriomis ta 
akcija išsilaiko. Lietuvos laisvės idėja 
Washingtone tebėra gyva. Tai parodo 
ir prezidento Trumano š.m. kovo mėn. 
17 d. New Yorke pasakytoji kalba, 
kur jisai išskaičiavo ir Baltijos val
stybes atvaduotinų tautų saraše. ALT 
delegacijos į Vashingtoną nekartą da
rė sugestijų, kad koks oficialus sos
tinės asmuo nauju pareiškimu pat- 
virtitų mūsų tautų viltis dėl išlais
vinimo ir prez. Trumanas, kaip ma-

(Perkelta į 2 pusi.)
✓
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tome, tą padarė. Jei Amerika stoja 
už mūsų laisvę, mūsų nepriklausomy
bė pražūti • negali.

— Kaip vyksta įvairių Lietuviškųjų 
grupių bendras darbas, ypač Lietuvos 
išlaisvinimo srityje.

— Ligi šiol į Amer. Liet. Tarybą 
įsijungusios grupės yra katalikai, so
cialistai, tautininkai — sandariečiai. 
Tos grupės sugyvena gerai, dirba 
darniai, tarp tų grupių viršūnių nėra 
kilę rimtesnio konflikto ar kliūties, 
kuri galėtų išjungti iš bendro darbo 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Su neįsijun
gusia iki šiol tautininkų grupe, prin
cipe jau susitarta, tik vedami pasi
tarimai del kai kurių detalių.

— Kokie Tarybos darbai ir ateities 
planai ?

— Vis dar tebevedama rinkliava, ku
ri pernai davė labai gerus rezultatus, 
šiemet kiek silpniau, nes kol kas per 
mažai žmonių prie jos organizavimo, 
o be to-BALFo, šalpos darbas įjudin
tas; jie kas mėnesį turi siųsti atatin
kamas sumas į įvairius kraštus (me
dikamentais, stipendijomis ir tt). Jų 
darbas negali sustoti; bet ir mes esame 
optimistai. Visuomenė finansuos tary
bos įstaigas ir Tarybos vedamą Lie
tuvos išlaisvinimo akciją.

Palaikomi kontaktai su lietuvių cen
trinėmis įstaigomis Europoje, Ameri
koje, organizuojamos rajoninės kon
ferencijos. Vienas iš jų uždavinių — 
susiorganizuoti taip, kad būtų pa
siektas kiekvienas kandidatas į senatą 
ir į kongresą (rinkimai bus neužilgo) 
ir visus juos palenkti laisvės bylai 
ginti. Konferencijos rinks delegatus 
į bendrą visų U.S.A, lietuvių kon
ferenciją Vashingtone. Lietuvos lais-

Raud Armijos Vyr. Leitenantas

TEISKITE MANE
Dėdame šį vieno Raud. Armijos Vyr. 

Leitenanto straipsnio vertimą iš 
prancūzą laikraščio „La Libre 
Parol" 1947 m. Nr. 4. Straipsnio 
vertėja J.N.S. labai norėtų, kad ji 
paskaitytų „užkietėjusi kanadiška 
lietuvė komunistė V." (Red.)

(Tąsa iš praeito numerio)

Vieną dieną pradėjo mus šaukti iš 
eilės, vesti į kitą patalpą, kur įsakė 
nusirengti visus amerikoniškus dra
bužius, o jų vietoje .apsirengti senais, 
visiškai suplyšusiais vokiškais dra
bužiais, kadaise buvusiomis vokiško
mis uniformomis, nuimtomis nuo ser
gančių, užmuštų karių ar tiesiog su
krautų jau į atmatų sandėlius.

Nešvarūs, apžėlę, apsirengę senais 
suplyšusiais darbužiais, mes darėme 
labai jau nedžiaugsmingą vaizdą. Vy
rų išgyvenimai, kurių moteris atskyrę 
kaž kur išvežė, o vaikai jau buvo pir
mą atvažiavimo dieną išvežti, buvo ne
paprastai sunkūs. Mus visus kankino 
klausimas: “Už ką ?” “Kuo mes kalti ?” 
Su sustiprinta sargyba mus išvedė. 
Maistas tas pats, kitaip sakant: joks. 
Po keturių dienų kelionės mus suso
dino į traukinį su užkaltais vagonų 
langais. Mūsų vagone buvo 62 žmonės. 
Vokiški vagonai maži. Galvoti apie 
atsigulimą neįmanoma. Net sėdėti ga
lima buvo tik pakaitomis... Trau
kinys buvo didelis: 50-60 vagonų. Visi 
jie buvo pilni tokių žmonių, kaip aš 
.... Buvo ir mirties atsitikimų. O be 
to, du kart per dieną atidarydavo va
gonus, kad visi matytų, kaip būdavo 
sušaudomi tie, kurie bandydavo pa
bėgti.

“Naujoji Germanija”
Pagaliau traukinio iškrovimas. At-

(Tąsa iš 1 pusi.)

vės bylos iškėlimui sostinės spaudoje; 
suvažiavusios delegacijos pasimatys su 
senatoriais, kongresmanais, reikalau
damos dar daugiau paremti Lietuvos 
laisvės reikalą.

Taryba išlaiko ir ateityje mano iš
laikyti sustiprintą informacijų biurą 
— LAIC, kuris išleido labai daug 
Lietuvos bylai ginti naudingų lei
dinių. ALT padėjo išleisti Chase ir 
Jurgėlos parašytąsias Lietuvos istori
jas anglų kalba. LAIC leidžia puikius 
biuletenius, nuolat budi prie Jungtinių 
Tautų, kad nepraleidus nei vienos pro
gos iškelti ir apginti Lietuvos reika
lą-

Taryba susirūpinusi ir padarė daug 
žygiu tremtinių reikalu. New Yorke 
steigiamas Lietuvių Imigracijos biu
ras, kuris bus išlaikomas jungtinėmis 
jėgomis su BALFu. Esu labai paten
kintas LAIC direktoriaus p. Jur
gėlos ir kitų LAIC žmonių veikla 
ir darbštumu.

Kataliku akcija
— Jus esate ir Lietuvių Katalikų 

Federacijos sekretoriumi. Kas naujo 
toj šakoj ?

— Katalikų Federacija, vis pasi- 
nešdama į svarbiausius reikalus, ko
kius patsai laikas diktuoja, šiuo metu 
daug dėmesio skiria Lietuvos Ne
priklausomybės atsatatymui. Neieško
dama garbės ir nepaisydama proporci
jų ji nuoširdžiai dirba su kitomis 
grupėmis Lietuvos išlaisvinimo darbą.

Šiuo metu varomas vajus mūsų 
pačių tarpe, kad sukėlus reikalingas 
lėšas geriau suorganizuoti katalikų 
akciją, kultūrinių reikalų tenkinimą, 
kultūrinio žurnalo palaikymą, kad 
sustiprinus katalikišką jaunimo auklė- 

rodė, kai tai gali būti apie 40-50 
kilometrų nuo OMSKO / Sibire/. Pa
vakare mes atėjom prie naujai pastaty
tų barakų, kur visus suskirstė kuopo
mis. Barakų daugybė, bet susisiekimas 
vieno su kitu griežtai uždraustas. 
Barakuose tik lentų guoliai dviejų 
aukštų ir daugiau nieko.

Kitą dieną pašaukė visus tuos, 
kurie moka svetimų kalbų. Mane, kaip 
mokantį vokiečių kalbą, pasiuntė už 
3-4 kilimetrų į vokiečių belaisvių 
lagerį, kur aš turėjau būti vertėju, 
bet kartu ir išpildyti savo darbo už
davinį. Mačiau tik vokiečius. O jų 
neapskaičiuojama daugybė. Be to 
skaitlingi būriai rumunų, italų, ven
grų, japonų, naujai atvykstą lenkų 
būriai, serbų, čekų ir rusų, atvežamu 
iš naujai “išlaisvintų" kraštų. Buvu
sieji vadinamieji “baltieji” rusai, kurių 
daugelis savo noru grįžo į tėvynę, 
bet dar daugiau prievarta grąžintų — 
sudarytų taip pat nemašą būrį.

Tikslų skaičių atvežtų čia, žinoma, 
aš negaliu pasakyti. Bet jų čia labai 
daug. Tiesiog šimtai tūkstančių... ir 
visokių tautybių.

Turiu dar pridėti, kad labai daug 
SSSR piliečių atvežta čia iš tų sričių, 
kurios buvo vokiečių okupuotos. Mo
terų ir gi daug, bet tikslaus skaičiaus 
negaliu pasakyti. Buvo daug armėnų 
ir ukrainiečių, bet daugumą sudaro 
lenkai. Susisiekimas barako su baraku 
grižtai ^uždraustas ir bandymai susi
siekti vieno su kito sunkiai baudžiami. 
Visi dirba išpildydami užduotas nor
mas. Neišpildžius normos negaunamas 
maisto davinys. Bet mes, nors ir daug 
dirbdami, buvome alkani. Visi dirbome 
kaž kokių fabrikų statyboje, kuriems 
įrengimai buvo atvežti iš Vokietijos. 

j imą, išplėtus centrinį knygyną ir 
archyvą, kurio jau turima rimta už
uomazga. Turint stipresnius medžia
ginius išteklius bus siekiama, kad kur 
tik gyvena lietuviai, ten eitų vis pla- 
ningesnė veikla.

Į tą darbą stengiamąsi įjungti ir 
naujai atvykusius tremtinius. Daugelis 
iš jų stipriai prideda petį ir jų bu
vimą vis ryškiau pradedame jausti.

Švietimo reikalai
—-Šalia redakcinio darbo esate ir 

kultūrininkas; ką apie šios rūšies 
reikalus Amerikoje?

— Su savo mokyklomis ir parapi
jomis katalikai yra išvarę čia plačiau
sią vagą, bet atsižvelgiant kad jie 
yra pati didžiausia lietuviškos visuo
menės grupė, proporcingai dar galėtų 
daugiau padaryti. Galėtu būti moky
klos gausesnės, ypač aukštesniosios.

DP SMŪGIS KOMUNISTAMS
Vai D’or, Que., balandžio mėnesio 

12 d. vietos darbininkai DP suruošė 
mitingą ir išrinko Anti-komunistinį 
komitetą aštriais žodžiais pasmerka- 
dami komunizmą.

Vienas lietuvis, buvęs Rusijos ar
mijos karininkas, pareiškęs: “Jeigu 
kas Kanadoje nori gauti teisingą atsa
kymą, kaip Rusijoje veikia komuniz
mas, tegu paklausia bet kurį naują 
imigrantą ir gaus visai teisingą atsa
kymą”. Jis užbaigęs savo kalbą žod
žiais “Dieve apsaugok Kanadą nuo 
komunizmo”.

British United Press korespondentui

Tos statybos vadinosi “Naujoji Ger
manija”.

Visi inžinieriai, techninis per
sonalas, konstruktoriai,, sąskaitininkai, 
raštininkai, medicinos personalas išim
tinai sukomplektuoti iš kalinių tarpo. 
Visi jie dirba pagal savo specialybes. 
Visa organizacija labai “puiki”. Žmo
nių negailėk, o darbą pildyk pagal 
planą griežtai.

Ir ištikrųjų mirtingumas labai didė
lis. Priežastys: dideli šalčiai, neturė
jimas specialių drabužių, lenktynia
vimas iš prievartos, o svarbiausia — 
blogas maistas ir medikamentų trūku
mas. Susidaro įspūdis, kad čia suvežtų 
žmonių naikinimas sunkiu darbu, 
daromas kaip ir viskas pagal Maskvos 
direktyvų planą. Nepaprastai dažnos 
savižudybės.

Nežiūrint skaitlingos ir nepaprastai 
budrios sargybos, sudarytos iš pačių 
kalinių, bandymai pabėgti labai dažni, 
nežiūrint to, kad kiekvienas gerai 
žino, kad už nepasisekusį pabėgimą 
gresia mirtis. Vyriausybės narių ir 
įvairių komisijų vizitai įvaro daug 
baimės ir nervuotumo, kad kuo nors 
nebus įtikta. Dirbant reikėjo turėti 
galvoje, kad kaž kur tai punktuose 
NrNr 63, 64 ir 83 buvo vedama ana
loginė statyba ir kad mūsų statyba 
ateityje bus surišta su minėtais punk
tais. Bet kur tie punktai — niekas neži
nojo, nes viskas buvo daroma nepa
prastu slaptumu.

Komisija iš centro
Vieną kartą atvažiavo eilinė komi

sija iš centro. Tos komisijos sąstate aš 
pažinau savo pusbrolį, kuris du kartu 
praėjo pro mane, manęs nepažin
damas. Sekantį kartą jam praeinant,

aš pats priėjau prie jo su klausimu 
apie vieną smulkmeną iš mano darbų. 
Jis mane pažino, bet nedavė to supras
ti. Dvi dienas aš ji sutikdavau. Jo 
žvilgsnis susitikdavo su manuoju, bet 
tai ir viskas. Toks pusbrolio laiky- 
mąsis, kuris buvo mano draugu vaiky
stėje ir jaunystėje iš viso apie 10 
metų, mane taip pritrenkė, kad aš 
nebenorėjau daugiau vilkti šios bai
sios egzistencijos, šios amžinos ka
torgos ir nutariau pasikarti. Aš turė
jau virvę ir vakare žadėjau viską 
baigti. Vėlai vakare mane pašaukė 
ir nuvedė į tą kambarį, kuriame buvo 
atvažiavusioji komisija. Ten aš pa
mačiau savo brolį. Nieko daugiau 
nebuvo. Jis kreipėsi į mane, prašyda
mas išaiškinti vieną mano darbo de
talę. Vėliau jis išsiuntė sargybinį, 
užrakino duris ir mudu likom vienu 
du. Puolėm vienas kitam į glėbį, bu
čiavomės, verkėm. Pusbrolis prašė 
manęs viską atvirai, nuoširdžiai ir 
smulkiai pasakoti kaip ir už ką aš 
čia pakliuvau. Nieko neslėpdamas 
viską jam, kaip per išpažintį, papa
sakojau. Laike mano pasakojimo bro
lis verkė. Daug įdomaus aš iš jo 
sužinojau. Pasirodo, kad visų buvi- 
siųjų nelaisvėje, ar išvežtų į Vokietiją 
darbams laukia tas pats likimas. Mo
terims taip pat. Gyventojai iš buvusių 
vokiečių užimtų sričių ištisais šim
tais ešalonų gabenami į šiuos punktus, 
taip vadinamus “NAUJOSIOS GER
MANUOS” statyba. Reikalingi įvai
riausi specialistai, reikalingi paprasti 
darbininkai nepaprastai dideliu skai
čiumi, turint galvoje labai didelį žmo
nių sumažėjimą. Smerkdamas tokią 
vyriausybės ir partijos politiką, pus
brolis papasakojo man apie įvairius 
nelogiškiausius nutarimus, apie vis 
didėjantį terorą, apie Ukrainos ir 
Pietvakarinių sričių partizaninę veik
lą; apie tai, kad gyventojai maitinami 
vadinamu bado daviniu, apie tai, kad 
išskyrus “parodomuosius” svetintau- 
čiarns miestus, visi gyventojai badauja,

jų programos lietuviškesnės, sistema- 
tingesnis jaunuolių paruošimas orga
nizaciniam ir kultūriniam darbui.

— Ką galėtute pasakyti apie lie
tuviškos knygos reikalus?

— Visų pirma, mes žavimės trem
tinių pasiektais laimėjimais šioje 
srityje. Jie pralenkia mus. Tremtyje 
dabar žymios inteligentiškos jėgos. 
Pas mus, Amerikoje, lietuviškai kny
gai ir net rimtam žurnalui didžiausia 
kliūtis yra greitas gyvenimo tempas. 
Nesant laiko skaityti, sunku įpiršti 
spausdinį į rankas. USA angliškoji 
spauda pritaikyta prie to tempo, pa
traukia. Visgi dar galimybių yra 
daug ir mes tikimės, kad tą liūdnai 
apleistą sritį papildys iš tremties at
vykę kultūrininkai. Juk tremtinių gy
venimas Europos vakaruose yra lai
kinas; jei jie greit negrįš į laisvą 
Lietuvą, kelsis į Ameriką ir Jungti
nėse Valstybėse turės susidaryti ir 
mūsų kultūrinio veikimo centras.

(Bus daugiau)
Dr. J. Prunskis.

tas pats lietuvis papasakojęs, kaip 
65.000 lietuvių — vyrų moterų ir vai
kų — per vienus metus buvę depor
tuota į Sibiriją. Jis matęs pats 5 trau
kinius lietuvių, kuriuos rusai išvežę. 
Viename vagone moteris pagimdžiusi 
vaiką. Rusų kareivis paėmęs pusgyvį 
vaiką, suvyniojęs į popierį ir palikęs 
ant stoties perono. Jis pats pabėgęs iš 
Rusų Raud. Armijos, karo metu. Vo
kiečiu sugautas kąsęs apkasus Rytų 
Prūsijoj iki pakliuvęs į Vakarus ir 
pagaliau buvęs Sąjungininkų išvaduo
tas.

o ypatingai tose srityse, kur vokiečių 
buvo okupuoti. Papasakojo apie tai, 
kad tūkstančiai “tikinčiųjų” iš tų 
sričių suvežami čia. Paaiškino pat
riarcho paskyrimo reikšmę. Papasa
kojo, kad “parodomuose” miestuose 
atidarytos bažnyčios, puikios krau
tuvės, kur kiekvieną stebina kiekybė 
ir kokybė prekių, maisto produktų ir 
kt. Bet kitur nieko panašaus nėra. 
Pavyzdžiui, bažnyčios atidarymas kur 
nors provincijoje pasirodytų adminis
tracijai juokingu, o asmens, iškėlę ši 
klausimą, atsidurtų čia, “NAUJO
SIOS GERMANUOS” statybos dar
buose. Papasakojo apie šios statybos 
paslaptingo saugojimo reikšmę, apie 
begalinius kiekius įrengimų, atvežamų 
iš Vokietijos, apie ginklavimosi pro
jektus, įgalinančius per 3-4 metus 
nugalėti visą kapitalistinį pasaulį.

Buvo įdomu klausyti apie gyvento
jų didelį džiaugsmą dėl pergalės. Visi 
tikėjo, kad ateis palengvėjimas, baigsis 
12-13 valandų kasdieninis nepertrau
kiamas darbas, duos išbadėjusiems 
gyventojams maisto.

Tikėtąsi, kad bus sumažintas NKV 
D budrumas, kuris matė kiekviename 
.gyventujuje išdaviką, kenkėją, pro
vokatorių. Papasakojo, kad dreba ne 
tik paprastas, vidutinis žmogus, karys 
ir seržantas, bet ir visi aukštieji dar- 
buotuojai iki maršalo imtinai. Ir jis, 
partijos narys, aukšto rango valdinin
kas, turįs puikias dovanas, gautas 
laike karo, ne visuomet ramiai miega 
ir nėra tikras rytojaus diena. Ir darbas 
čia, matant taip žiauriai kankinamus, 
nieko nekaltus žmones-kankina jį, kad 
vienu momentu ir jis gali iš komisijos 
nario staiga pasidaryti kaliniu, tuo 
labiau, kad jis turi reikalingą specialy
bę. Ilgai pasilikti vieniem dviem vis 
dėlto buvo pavojinga. Atsisveikin
damas jis man įsakė išmesti iš galvos 
savižudybės mintį ir pažadėjo dėti 
visas pastangas manė iš čia išlaisvinti.

Po to susitikimo praėjo keletas 
dienų. Brolį mačiau tik iš tolo...__

Sugriautas gyvenimas 
ir kas toliau?

Aš negaliu kalbėti apie mano pa
bėgimo epizodus, naujus dokumentus 
su svetima pavarde, raudonarmiečio 
uniformą, savo kelionę, aš net negaliu 
pasakyti, į kurią Vokietijos zoną aš 
oficialiai atvažiavau ir kur nume
čiau raudonarmiečio uniformą.

Bet tas ir ne svarbu.
Dabar aš skaudžiai galvoju apie 

mano sugriautą gyvenimą, apie neuž
tarnautus įžeidimus, taip ištikimai 
mylinčio savo tėvynę ir atidavusio jai 
visą savo gyvenimą. Ir dabar aš myliu 
savo tėvynę! Pašaukus tėvynei, aš 
ir vėl eisiu tarnauti savo tautai, bet 
ne vadams, stipriai įsikibusiems į savo 
valdžią, naikinantiems taip žiauriai 
ir negailestingai mano tautiečius bro
lius ir seseris.

Čia aš parašiau viską, kas šiuo metu 
mane nepaprastai jaudina. Visą tiesą 
parašiau! Tikėkite man, aš nė kiek 
neperdėjau, nieko nesutirštinau ir nie
ko, kas liečia mano “kaltę” nenuslė
piau.

TEISKITE MANE!
Kuo aš kaltas?
Sielos kančios labai didelės. Nieko, 

be neapykantos ir pasipiktinimo, iš 
savo Tėvynės, neišsinešiau. Su savim 
ir ant savęs nieko neturiu iš savo 
gimtinės. Tik parkerį, kurį padovanojo 
mano pusbrolis, draugas, o dabar ir 
mano išgelbėtojas. Aš jį saugosiu, 
kaip vienintelį daiktą, primenantį man 
mano Tėvynę, į kurią, aš turiu viltį 
grįžti, bet kurioje neturi būti dabar
tinių Kremliaus budelių. Mano sąžinė 
švari, ir dvasinės jėgos nepalaužtos 
nežiūrint visų išgyventų kančių. Už- 
teksjų kovai mano pavergtai, naikina
mai bet puikiai tautai laisvinti.



1948. 4. 21. Nr. 8 (74) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

e KANADOJE IR PASAULYJE <
t

ITALIJOJE LAIMĖJO DEŠINIEJI
Italijojos rinkimuose t#škią daugu

mą laimi anti-komunistinis blokas. Sa- 
tykis būsiąs^ maždaug kaip 2:1 rau
donųjų nenaudai.

Ministeris Pirmininkas de Gaspari 
pareiškė, kad jis numato sudaryti 
koalicinę vyriausybę apie gegužės 
mėn. 20 d. ir kad komunistai būsią

išskirti. Jis pabrėžė, kad kariuomenė 
liks ir toliau pasiruošus visokioms 
galimybėms prieš komunistinius par
tizanus. Rinkimų metų jų koncentr- 
vimasis buvo jaučiamas apie Milaną.

Spėjama, kad 25 milijonai'balsavo 
iš 29 mil. turėjusių teisę balsuoti. 
Dar negalutinais daviniais į senatą

balsų krikščionis Demokratai gavo 
47,4%, Dešinieji Socialistai 6,6%, Na
cionalinis blokas 6.3%, kitos dešinio- 
sius partijos apie 7%. Dešiniosios par
tijos gavo apie 69%, o komunistų blo
kas — apie 31% balsų.

Panašių rezultatų laukiama ir iš 
balsavimų į parlamentą.

TRUMPOS ŽINIOS

16-KOS PAKTAS
' Balandžio mėn. 16 d., Paryžiuje, 
pširašytas Nuropos ekonominio bendra
darbiavimo paktas, kuris susideda iš 
3000 žodžių. Paktas numato 7 asmenų 
vykdomąjį komitetą ir generalinį skre- 
torių. Sprendimus darys paktą pasi
rašiusių kraštų atstovų taryba vien
balsiai. Pirmas naujosios Vakarų Eu
ropos Ekonominio Bendradarbiavimo 
Organizacijos uždavinys —- sėkmingas 
panaudoj imas Europos atstatymui 
Amerikos paskirtų 5, 3 bilijonų dole
rių.

Paktą pasirašė šie Europos kraštai: 
Austrija, Belgija, Britanija, Danija, 
Prancūzija, Graikija, Airija, Irlandija, 
Italija, Luksenburgas, Norvegija, 
Olandija, Portugalija, Švedija, Švei
carija, ir Turkija.

Naujajai organizacijai išlaikyti at
skiri kraštai turės mokėti sekantį pro-

centą nuo bendrų išlaidų:
Austrija 1,75; Belgija 2,60; Vokie

tijos Britų ir Amerikonų zonos 12,20; 
Danija 2,10; Prancūzija 16,20; Grai
kija 0,45; Airija 0,87; Irlandija 0,10; 
Italija 8,00; Luksenburgas 0,13; Nor
vegija 1,35; Olandija 3,75; Portugali
ja 2,65; Britanija 31,00; Švedija 5,40; 
Švaicarija 5,40; Turkija 2,40 ir Vo
kietijos Prancūzų zona 1,75.

Be abejonės tai yra pats svarbiau
sias paktas pasirašytas po karo Eu
ropoje. Jis remiasi ekonominiu ben
dradarbiavimu, tačiau kiekvienas šian
dien supranta, kad iš ekonominio ben
dradarbiavimo praktikoje visada iš
sivysto politinis, o reikalui esant, ir 
karinis bendradarbiavimas. Pažymėti
na, kad į jį įsijungė ir Skandinavų 
kraštai, kurie ilgai svyravo sutepti sa
vo neutralumo auredlę, ar ne.

GROMYKO KALTINA 
KANADA

500.000 SVARU
MARGARINO

MONTREALUI
Jungtinių Tautų Taryboje, Lake 

Success, balandžio 13 d. Gromyko ap
kaltino Kanadą ir D. Britaniją, kad 
jos “nepakenčia dabartinės tvarkos 
Rytų Europos kraštuose ir norėtu ją 

•pakeisti' kitokia reakcionieriškai — 
fašistiška arba pusiau fašistiška, pa
našia į Graikijos ir Ispanijos tvarką”. 
Jis buvo labai suerzintas tuo, kad ry
šium su Čeko-Slovakijoje įvykdytu 
komunistiniu perversmu buvo pasiūly
ta leisti duoti parodymus ir pabėgu
siems iš Čekijos nekomunistams če
kams.

Vienas Otawos importeris 'siūlo 
pristatyti Montrealui kas mėnesį po 
300.000-500.000 svarų margarino, kuris 
būtų perduodamas vartotojui po 38 
et. svaras. Tačiau Kanados įstatymas 
draudžia margarino gamybą ir įvežimą. 
Sąryšy su sviesto trūkumu pasipylė 
protestai parlamento nariams Otawoje 
dėl šio įstatymo netikslingumo. Vi
suose Europos kraštuose margarinas, 
ypač kepimui, vertinamas tolygiai su 
sviestu, todėl jo draudimas Kanadoje 
tikrai darosi nesuprantamas.

LIKVIDUOTA 
KOMUNISTU

MOKYKLA

White Hall, Point St. Charles, Mon
treal, policija atrado nedideliame kam
barėlyje mokyklą, kuri, kaip buvo 
išaiškinta, turėjo ruošti būsimus ko
munistus. Rasta vertimų į anglų kalbą 
ir knygų ukrainiečių kalba rašytų 
.Sovietų Maršalo Stalino, .Markso, 
Labor Progressive Party Kanadoje 
vado Tim Buck ir kt. Kambario sienos 
nukabinėtos Stalino, Timošenko ir ki-' 
tų komunistų vadų paveikslais.

Policija rado ir mokinių sąrašą, 
kurių buvo apie 30 tarp 9-12 metų 
amžiaus. Buvo mokoma du kartu į 
.savaitę vakarais. Visi vaikai ukrainie
čių tautybės.

UNEMPLOYMENT
INSURANCE FUND

440 MIL.

Nedarbo Draudimo Fondas Kanado
je šiuo metu jau siekia 440 milijonų 
dolerių. Fondas sudarytas iš darbinin
kų ir darbdavių pastovių įmokėjimu. 
Tačiau priimant dėmesin, kad nedarbo 
atveju fondas pradėtų tirpti daug 
greičiau, kaip kad jis augo, ir toliau 
jis turi būti stropiai didinamas.

Vasario mėnesį bedarbių Kanadoje 
buvo 88.016 prieš 109.311 praeitą mė
nesį ir 55.569 vasario mėnesį praeitais 
metais.

LIETUVIAI DP PIRMUOSE 
KANADOS LAIKRAŠČIU 

PUSLAPIUOSE

Beveik visi didieji Kanados dien
raščiai balandžio mėn. antroje "savai
tėje įsidėjo nuotrauka iš Genujos, Ita
lijoje, kurioje matomas prekinis va
gonas pilnas jaunų vyrų su užrašu 
“Lithuanians to Canada”. Jie buvo 
atvežti kartu su kitais pabaltiečiais ir 
balkaniečiais iš Vokietijos. Genujoje 
jie turėjo sėsti į amerikonų transporto 
laivą tolimesnei kelionei į Kanadą. Jų 
tarpe mūsų žiniomis atplaukia 160 
lietuviu.

PRANAŠAUJAMA
VAKARU EUROPOS IR 

AMERIKOS SĄJUNGĄ

Washingtone plačiai kalbama, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės studi
juoja penkių Vakarų Europos Valsty
bių paktą ir labai galimas daiktas, kad 
Amerika suteiks toms valstybėms ka
rines garantijas jų apsaugai. Vadovau
jančio Vakarų Europos politiko Belgi
jos Ministerio Spaako atvykimas į 
šį kontinentą siejamas taip pat ir su 
šiuo klausimu. Jis matėsi Washingtone 
su Prezidentu Trumanu ir aukštais 
kitų kraštų diplomatais.

SUDARYTA PALESTINOS 
ŽYDU VYRIAUSYBE c

Balandžio mėn. 13 d. Tel Aviv 
mieste Sionistų Taryba po visos'nak
ties posėdžio paskelbė, kad sudaryta 
13-kos ministerių Palestinos žydų vy
riausybė. Ji perimsianti Palestinos 
valdžią, kai tik gegužės mėn. 15 d. 
baigsis anglų paskelbtas pasitraukimas. 
Jau sekančią dieną būsianti paskelbta 
nepriklausoma žydų valstybė.

KOLUMBIJA NUTRAUKĖ 
DIPLOMATINIUS SANTY

KIUS SU RUSIJA

ATVYKO 14.250 DP

NAUJASIS ČEKO
SLOVAKIJOS KONSULAS

OTAWOS DAR
NEPATVIRTINTAS

Vietoje po perversmo Pragoję at
sistatydinusio Čeko-Slovakijos konsulo 
Montreale Dr. J. Kotrly, naujoji ko
munistinė Čekijos valdžia jo vieton 
dabar atsiuntė Evzon Syrovotką. Jis 
yra vienas iš Čekų ambasados tarnau
tojų Amerikoje, kuriuos vos prieš sa
vaitę Amerikos valdžia paskelbė per
sona non grata ir pareikalavo iš Ame
rikos atšaukti. Dabar Otawa svarsto, 
ar jis priimtinas Kanadai. Kol spren
dimas bus padarytas, jam nedraudžia
ma eiti kpnsularine.s pareigas.

Nuo praeitų metų balandžio mė
nesio iki šių metų balandžio mėnesio 
atvyko į Kanadą 14.250 DP. Daugiau
siai atvyko paskutiniame kovo mėnesy
je — net 3.178. Iš bendro atvykusiųjų 
skaičiaus 5.042 yra kanadiečiu gimi
nės, 8.702 darbininkai atvežti pagal 
sutartis ir 506 našlaičiai.

Profesijomis atvykusieji pasiskirsto 
sekančiai: namų ruošos 1.798; miško 
kirtėjų 3.599 ; tekstilininkų 207; kasy
klų darbininkų 983; siuvėjų 803, 
jų šeimų narių 569; metalo pramonės 
darbininkų 124, jų šeimų nariu 20; 
geležinkelių darbininkų 289; geležies 
liejyklų darbininkų 64 ir hydro staty
bos darbininkų 246.

Balandžio 19-20 laukiama dar apie 
1.000 naujų DP. Ateityje DP būsią 
vežami ne per Halifaxo, bet per Que
bec uostą.

Bogotoje, kur vyko Pan-Amerikos 
konferencija, balandžio mėn. 10d. įvy
ko riaušės. Minia išdegino miesto cen
trą, pridarė daug nuostolių "ir buvo 
paėmusi į savo rankas beveik visą 
miestą. Riaušes iššaukė vieno kairiųjų 
politiko nužudymas. Pan-Amerikos 
konferencija buvo pertraukta 19 valan
dų. Balandžio mėn. 12 d., atstačius 
mieste tvarką, Kolumbijos radijas pra
nešė, kad nutraukiami stantykiai su 
Sovietų Rusija, kadangi buvę suimti 
du sovietų agentai ryšium su riaušė
mis. Viso esą suimta net 15 užsienio 
agentų.

Apskaičiojama, kad riaušių nuosto
liai sieks milijonus dolerių ir reikės 5 
metų iki sunaikinimai bus atstatyti.

TOGLIATTI KALTINA
Komunisų vadas Togliatti, balandžio 

15 d. kalbėdamas masiniame mitinge 
Neapoluje apkaltino Amerikonus “sie
kiant atominių bazių Sicilijoje, kad 
galėtų pradėti karą prieš laisvus euro
piečius”. Tuo tarpu Rusija demobili-- 
zuojanti visą savo armiją ....

Bijoma, kad komunistai Italijoje iš 
nevilties laimėti rinkimus balsavimais, 
gali bandyti pradėti civilinį karą .. . 
Italijos Ministeris Pirmininkas De 
Gaspari įsakė savo kariuomenei 350.- 
000 vyrų — būti parengties stovyje.

Palestinos klausimui spręsti susirin
ko nepaprasta Jungtinių Tautų sesija 
balandžio mėn. 16 d. Sesijos pirminin
ku išrinktas Argentinos atstovas Dr. 
Jose Arce.

* * *
Amerikos doleriu plaukimas į Ka

nadą už prekes skirtas Europai pagal 
Europos Atstatymo Planą prąsidės 
ne anksčiau gegužės mėn. pusės.

* * *
‘‘Pasaulinio karo No 3 nebus” — 

pareiškė Belgijos ministeris pirminin
kas ir užsienių reikalų ministeris Paul 
Henri Spaak spaudos atstovams- Par
lamento Rūmuose, Otavoje. Jis ma
nąs, kad komunizmo ekspansija jau 
esanti sustabdyta.

* * *
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 

priėmė rezoliuciją, kuria kviečiami 
Palestinos žydai ir arabai sustabdyti 
kovas. Arabų vardu Jamal Husseine 
tuoj pat pareiškė, kad arabai nenustos 
kovoje tol, kol liks galioje numatyta 
žydų imigracija į Palestiną po 1.500 
į mėnesį.

* * *
Mosulinio duktė Edda, buvusi grafo 

Ciano žmona, gyvena puikioje viloje 
Capri vasarvietėje ir esanti karšta 
fašizmo idėjų rėmėja.

* * * •
21 žuvo ir 30 sužeistų Glasgow- 

London traukinio katastrofoje, kuri 
įvyko balandžio 17 d. 150 mylių nuo 
Londono. Glasgow-London pašto trau
kinys. įvažiavo į stovintį keleivini ex
press traukinį.

* * *
Kanadiečiai nustebinti, kad Ontario 

ministeris pirmininkas George Drew 
paskelbė visuotinus, provincijos rinki
mus birželio mėn. 7 d., kuri jau senai 
paskelbta kaip Karaliaus šventė.

* * *
Ottavoje susirinko keli šimtai dele

gatų iš visos Kanados Housewives 
Constimers Association. Finansų mi
nisteris Douglas C. Abbot buvo at
sisakęs priimti konferencijos delega
ciją, kadangi iš ankstyvesnių suvažia
vimų esąs susidaręs įspūdis, kad ta 
organizacija esanti panaudojama ko.- 
munistinei propogandai. Vėliau, vie
nam parlamento atstovui pasiūlius, 
Ministeris davė sutikimą priimti kelius 
to suvažiavimo dalyvius.

Delegacija norėjo įteikti peticiją 
dėl kainų kėlimo su 1.000.000 parašų.

* * *
Iš penkių nelegaliai Į Kanadą įva

žiavusių žydų, tik vienas nutarė iš
bandyti savo laimę ir padavė prašymą 
imigracijos įstaigai, kad jam būtų leis
ta pasilikti Kanadoje. “Geriau pasilikti 
Kanados kalėjime, kaip grįžti Vokie
tijon”, — pareiškė jis. Kiti nutarė, kad 
jiems vietos Kanadoje nėra ir laukia 
laivo į Vokietiją.

- Arabai skelbia, kad mūšyje prie 
Mishmar Haemek Palestinoje, žuvo 
750 žydų ir kad tas jiems užtikrina 
Žemutinės Galilėjos kontrolę.

ijc Jį;
Graikai pradėjo ofensyvą su 20.000- 

30.000 vyrų prieš komunistinius par
tizanus.

* * *
Anglikonų Bažnyčia (Church of 

England) pritaria ir skatina apsaugos 
priemonių statybą prieš atominių 
bombų karą.

sfe sįc
Jungtinės Amerikos valstybės, nu

tarė pasiųsti 8.000 kariuomenės į Alia
ską. Buvo pasklydę gandų, kad rusai 
pasidarė labai aktyvūs su savo po
vandeniniais laivais ir lėktuvais toje 
erdvėje. Aliaskoje lig šiol buvo apie 
9.000 daugiausiai aviacijos dalinių, 
tačiau jie buvo išsisklaidę po visą 
Aliaską, ir vykdė aerodromų ir su
stiprinimų statybos darbus, todėl jos 
gynimui neparuošti. Siunčiamoji ka
riuomenė taikoma apsigynimo reikalui.

=įc sjc
Belgijos Regentas Princas Charles 

balandžio 16 d. atvyko lėktuvu į Otavą 
vizitui. Jį atlydėjo Belgijos ministeris 
pirmininkas ir Užsienių Reikalų mi
nisteris Paul Henri Spaak ir Ekono
minio Bendradarbiavimo ministeris 
Paul de Grote.

* * 4=
Komunizmas Prancūzijoje silpnėja, 

—pareiškė didžiausio Prancūzijos ka
talikų dienraščio La Croix redaktorius 
Rev. Leon Merklen Prancūzijos kon
sulate, Kanadoje. Kad komunistai 
paimtų valdžią Prancūzijoj pavojaus 
nebesą.

sįc 41 41
Britanija panaikino mirties bausmę, 

kuri buvo taip sena, kaip krašto įsta
tymai. Britanijoje mirties bausme buvo ' 
vykdoma pakorimu. Balsuojant Že
muose Rūmuose už panaikinimą balsa
vo 245 ir prieš 222. Ginčai tesėsi 7 
valandas. Tuo tarpu nutarimas pen
kiems bandomiesiems metams. Jis dar 
reikalingas Lordų Rūmų patvirtinimo.

5jj ijc
John L. Levis, Amerikos angliaka

sių vadas kaltinamas teismo parėdyipo 
nevykdymu. Sprendimas atidėtas iki 
pirmadienio, balandžio 19 d.

• * * *
Trisdešimt žmonių žuvo Airijoje 

lėktuvo katastrofoje, kai keturmotoris 
Pan-Amerikos milžinas “Empress of 
the Skies” nukrito besileisdamas Shan
non aerodrome. Vos vienam keleiviui 
pavyko išįsti iš degančio lėktuvo. 
Katastrofos priežastis — lėktuvas ne
nutaikė į aerodromą apie 50 yardų ir 
užkliuvo už šieno stirtos.

KANADA ATMETA
Kanada Pakartotinai Atmeta Sovietu Kvietimą Lietuviams 

Registruotis Rusu Piliečiais

Balandžio mėn. 1 d. Kanados Už
sienių Reikalų Ministerija per spaudą 
ir per radijo (C.F.R.B.) pakartotinai 
paneigė sovietų Ambasados per Kana
dos slavų laikraščius (tarp jų ir 
“Liaudies Balsą”) paskelbtą praneši
mą, kad Klaipėdos krašto lietuviai turi 
registruotis sovietų ambasadoje arba 
konsulatuose. Registracija turinti būti 
atlikta iki birželio 1 d., kitaip jie galį 
nustoti rusų pilietybės.

Sovietų ambasadai primenama, kad

Paskubėk Atsilyginti 
Už Skolon Siunčiamą 

“Nepriklausomą Lietuvą”.

apie tokį pranešimą pirmiausia turėjo 
būti painformuota Kanados vyriausy
bė. Toliau, pabrėžiama, kad Kanados 
vyriausybė niekad nepripažino Lie
tuvos Sovietų Rusijos dalimi ir todėl 
lietuviai nelaikomi sovietų piliečiais. 
Ministerija pareikalavusi’ kad Sovietų 
Ambasada ateityje visuose savo pra
nešimuose paskelbtų, kad šita regis
tracija yra grynai savanoriško pabūd- 
žio ir niekam nėra privaloma.

1941 m. surašymu Kanadoje buvę 
1.189 Lietuvos gimimo lietuviai kana
diečiai. Iš to skaičiaus 2.562 gyvenę 
Ontario ir 2.724 Quebec provincijose.

Pranešimas tilpo beveik visų Kana
dos laikraščių pirmuose puslapiuose.
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REPORTAŽAS IS ST. PAUL D’HERMIT

— Alo, alo, klausau!
— Važiuojam į St. Paul D’Hermit! 

Atvyksta nauja siuvėjų ir mergaičių 
partija, — girdžiu p. Juškevičienės 
balsą.

Kanadoje visi ir visada ‘‘very busy”. 
Anot senų kanadijonų "tokia jau čia 
kauntrė”. Tačiau šitokios progos pra
leisti negali.

Pusėje astuonių vakare mes tryse — 
p. Juškevičius, ponia ir aš, jau esame 
tenai. Tai Darbo ministerijos pereina
moji stovykla. Iš oro ji tikrai kiek 
užneša į DP stovyklas: pastatai stovi 
eilėmis, ju formos primena barakus. 
Tačiau tas tremtiniui nemalonus įs
pūdis greitai išgaravo, kai pasiekėme 
erdvias laukiamojo patalpas.

Mus sutinka stovyklos šeimininkai 
ir paprašo pasirašyti registracijos 
knygoje. Patalpos erdvios, daug švie
sos, visur gražūs staliukai, kėdės, so
fos ir t.t., kaip gerame viešbutyje.

Pusė metu i Kanadą
Naujieji Kanados gyventojai jau 

atvykę. Skurdūs jų čemodanėliai dar 
tebestovi čia pat laukiamajam. Mums 
besidairant atguža būrys vyrų, moterų 
ir vaikų, ir kiekvienas stveria savo 
nedidelį turtą ir velka į viršų.

įsimaišau į vidurį. Vienas toks lie
tuviškas veidas, rodos, kirstum lažybų, 
kad tai lietuvis.

— Ar ne lietuvis Tamsta? — kiek 
nedrąsiai paklausiu.

— O kaip gi, lietuvis! Čia mano 
žmona ir berniukas, — parodė į kiek 
pablyškusią vidutinio amžiaus moteriš
kę ir 6-7 metų vaikiuką.

— Ar daug čia jūsų atvažiavo?

^-Fabijonas Neverovicius ------

PRAKTIKA
(Tąsa iš praeito numerio)

Dulksnys pasijuto, tarsi būtų jį kas 
karštu vandeniu apliejęs. Visiškai ne
protaudamas, jis puolė į trobą ir 
stvėrė į rankas pirmą pasitaikiusį 
daiktą. Tai buvo kirvis, stovėjęs a- 
tremtas į suoliuką su kibiru vandeniui.

— Meskit tai, ponuli, .meskit tuoj 
.... — įsakmiai įspėjo jį eigulio mo
tina, žiebianti šviesą.

Tik jam spėjus paklausyti patarimo, 
į trobą įgriuvo septyni vyrai. Du jų 
buvo apsivilkę karių uniformas su 
raudonom žvaigždėm ant kepurių, kiti 
civiliai, visi gerai apsiginklavę.

— Na, šeimininke, viską ant stalo! 
Valgyt išalkom, kaip šunes, — patvar
kė vienas karių. — O čia kas per 
paukštelis? — pridūrė jis, pamatęs 
Dulksnį.— Kas jūs per vienas?

— Su reikalais atvykau... Miško 
medžiagos gabenimo reikalais... Aš... 
— pradėjo aiškintis šis.

— Nusivilk paltą! — sukomandavo 
karys.

— Kaip tai? — nustebo Dulksnys.
— Nusivilk, kad sakau! —p suriko 

anas, atkišdamas į jį pistoletą.
— Švarką!
— Megztinį!
— Balis! Oho! Geri batai, dvigubais 

padais! Tikras jucht-chromas.
— Kelnes!
— Koj ines!
— Draugas Matviejevas ir draugas 

Mojsiejeriko!
— Aš!
— Aš!
— I girią su juo! Ten — patys 

žinot...
Kol Dulksnys spėjo suvokti, kas 

įvyko, jis buvo išstumstas iš trobos 
ir atsidūrė basom kojom ant skaudaus 
gruodo. Dangus tebebuvo juodas, tik

— Dvidešimt penki siuvėjai ir 45 
mergaitės, be to, pora primišusių 
statybininkų.

Mums bešnekant jau koks dvidešimt 
lietuvių susirinko. Kartu su p.p. Juške- 
vičiais persikeliame į salę. Viename 
jos kampe neabejotinai žydu grupelė 
„egzaminuoja” savuosius, o dar toliau 
matosi mums gerai pažįstamo latvių 
vadovo plikė, apstota naujųjų tautie
čių.

— Tai čia vis atskirų tautybių gru
pelės? — užklausiu savo kaimynės.

— Taip. Visi labai džiaugiasi, kai 
kas nors iš vietinių atvyksta pasitikti. 
Pirmoji informacija, patarimai, geras 
žodis — brangesni už auksą. Ši kartą 
tik estai nuliūdę, kadangi jų niekas 
nesutiko.

— Tamstos labai pavargę atrodot? 
— užjausdama kreipėsi p. Juškevičienė 
į jau pagyvenusią moterį.

— Labai. Visą kelionę sirgau jūros 
liga — 10 dienų. Vakar pasiekėme 
Halifax, o dabar tik iš traukinio po 
visos paros kelionės.

— Ar tamsta siuvėja?
— Ne, mano vyras siuvėjas. Mus 

priėmė praeitų metų spalių (october) 
mėnesį. Taip ir vargome Ventorfe 
visą pusę metų pereinamoje stovykloje, 
kol sulaukėm laivo į Kanadą. Dar 
daug liko laukiančių.

Dvi uncijos per savaitę
— Kaip su maistu Vokietijoje?
— Visai blogai ir dar vis eina 

blogyn. Riebalų tik 50 gramų (nepil
nos dvi uncijos) savaitei. Vietoje bul
vių dažnai duoda burokus. Duona 
kukurūzinė. Liūdniausia su mažais 
vaikais, o tokių šeimų kaip tik niekur 
neveža.

Grigo ratų rodiklis, nulinkęs žemyn, 
rodė netolimą aušrą.

— Judėk! — spyrė Dulksnį vamz
džiu į juosmenį vienas varančiųjų.

Dulksnys žengė kelis žingsnius spar
čiau, sukandęs dantis iš skausmo. Ta
čiau, bematant sušalusios, kojos nebe
jautė skaudumo, ir eiti pasidarė leng
viau.

Tik dabar jis atsipeikėjo iš stai
gumo ir, lygia dalimi nuo šalčio, lygia 
nuo patirto įspūdžio drebėdamas, ėmė 
pamažu samprotauti.

Jo kelionės tikslas jam buvo aiškus. 
Jis ėjo vien po baltais, kad palei kurią 
nors pušį būtų nudėtas, kaip šuo. Jį 
nudės tie, kurių pasauline misija jis 
šventai tikėjo ligi paskutinio momento. 
Ne, taip būti negali, tai nesusiprati
mas. Reikia išsiaiškinti.

— Draugas, klausykit, — pradėjo 
jis, vos beišspausdamas žodžius pro 
šalčio ir baimės surakintas lūpas.

—Tylėk, fašistų, „svoloč“ ... — 
sudraudė vienas.

— Aš ne fašistas, aš tikras prole
taras . . .

— Proletaras! Daug mes matėme 
tokių proletarų! — nusijuokė antras.

— Tikrai, draugai, aš proletaras, 
kandidatas į komunistų partiją. Liudi
jimas yra švarko slaptoje kišenėje, — 
vos neverkdamas kalbėjo Dulksnys, iš
keldamas savo svarbiausią argumentą.

— O mums spjaut į tavo liudijimą! 
Irgi, mat, atsirado, „partieicas“!

— Tai kaip čia dabar? Kurgi teisy
bė? Aš visą savo amžių dirbau liau
džiai, kalėjimuose sėdėjau, o dabar 
turiu žūti už nieką. Už ką?

— Proletaras, o apsirengęs kaip bur
žujus. Iš kur tai? Proletarai taip 
nėdėvi.

— Pas mus visi taip dėvi.

— Iš kur Tamsta? — teiraujuosi 
priešais sėdinčios mergaitės.

— Aš iš Flensburgo stovyklos. At
važiavau kaip tarnaitė. Mamytė liko 
Vokietijoje. Tėvelis mirė 1944 metais 
naciu išvežtas Sachsenhauseno kon
centracijos stovykloje.

1 Torontą ar Montrealą
— Kur geriau: Toronto ar Mon

treal? — paklausė ji, matyt, jau senai 
knietėjusį klausimą.

— Labai sunku į toki keblų klausimą 
atsakyti, — šį kartą pavadavo mane p. 
Juškevičius.

— Toronto paprastai kiek aukštesni 
atlyginimai ir viena anglų kalba, o čia 
dvi — anglų ir prancūzų. Bet čia 
daugiau lietuvių, čia organizacijų cen
tras ir gal kiek mažesnis susiskaldy
mas. Kažkodėl daugumas atvykusiųjų 
linksta į Torontą.

— Argi Montreale daugiau lietuvių? 
— nusistebėjo viena jaunuolė; skai
čiau laikraštyje Vokietijoje, kad To
ronte jų net 6000.

— Tatai perdėjimas. Net ir artimas 
apylinkes pridėjus kažin ar tiek būtų. 
Montreale lietuvių apie 4-5000, o To 
ronte tikriausiai tik koks trečdalis 
to skaičiaus. Tikslios statistikos, aiš
ku, nėra. Kur nuvažiuosit, ten įsikur- 
sit ir bus gerai.

Jau trys pabėgo
— Ką daro su tais, kurie pabėga nuo 

darbo? — nuoširdžiai užklausė juod- 
burvys vyras.

Visi prapliupo juoku.
— Dieve saugok, aš nesiruošiu bėg

ti, mano sąžinė rami, — pridėjo jis 
paraudęs.

— Blogai daro, kas bėga, — vėl at

— Pas mus, pas mus! Tas ir yra: 
pas jus taip, o pas mus visai kitaip. 
Visi jūs fašistai! Ir jūsų darbininkai 
fašistai, ir jūsų komunistai buržujai. 
Visiems jums vienas kelias. Miško 
reikalais atvykai. Vadinasi, pas oku
pantus tarnauji, jiems dirbi? — kal
bėjo vienas, ir sunku buvo suprasti, 
ar jis tyčiojasi, ar tikrai kalba piktai.

— Turiu dirbti. Visi turi dirbti. Ki
taip išveš į Vokietiją darbams, — 
aiškinosi Dulksnys.

— Meluoji. Kas tikrai yra proletaras 
ir komunistas, tas ne fašistams tarnau
ja, o su mumis miške . . . Supranti? 
Kas tavo tėvas buvo? — paklausė jis.
,— Batsiuvys.
— Meluoji tu vis . . . Proletaras . .

— pasakė dar anas ir pridūrė: — Na, 
gana! Stovėk čia ir nejudėk. Jei tik 
apsidairysi ar pasijudinsi — gausi šūvį 
į pakaušį.

Dulksnys tik dabar pamatė, kad 
stovi miške, tarp aukštų pušų.

Visas pasikalbėjimas su palydovais 
ir paskutinieji vieno jų žodžiai taip 
įsmigo jam į galvą, kad jis nekreipė 
dėmesio, nei kur, nei kaip eina, ir 
negalėjo nustatyti, ar jie tebestovi čia 
pat užpakaly jo, ar yra kiek pasi
traukę, ar iš viso pasišalino.

Jis vylėsi, kad betarpis pavojus būti 
nušautam nutolo, tačiau neišmanė kaip 
išsigelbėti iš pavojaus sušalti negyvai. 
Dabar jis pajuto šaltį, kuris visomis 
odos poromis skverbėsi į kūną ir 
stingino sąnarius. Jis ėmė trypčioti 
vietoje, bijodamas bėgti pajudėti, tarsi 
užhipnotizuotas, bijodamas pakreipti 
galvą į šoną ar apsidairyti.

Nors jam atrodė neįtikima, kad jį 
čia atvedusieji žmonės galėtų ilgai 
budėti prie jo, tačiau kaip tik dėl to 
kiekvienu momentu laukė šūvio iš už

sakė p. Juškevičius. — Juos praneša 
policijai, įtraukia į paieškomų as
menų sąrašus ir vistiek vėliau ar 
anksčiau suranda. Be to, jų kelionę 
nuo Halifax apmoka kviečianti firma. 
Jei kas pabėga, gali būti kaltinamas 
už tų pinigų pasisavinimą. Kai pabė
gusieji už 5 metų norės gauti Kana
dos pilietybę, tai savo kortoje tikriau
siai ras įrašą ir apie pabėgimą. Pa
galiau, bėgantieji gadina lietuvių var
dą ir užkerta kelią kitų atvažiavimui.

— O vienas čekas, du žydeliai ir 
vienas ukrainas jau spėjo čia pat Mon
treale pabėgti, — atskleidė savo klau
simo paslaptį mūsų pokalbininkas.

Salėje pasklido gandas, kad jau 
skirsto siuvėjus. Ponai Juškevičiai 
su siuvėjais paliko mane vieną aš
tuoniolikmečių draugystėje.

•“—Tamsta tikriausiai iš Kauno? — 
kreipiuosi į vieną aukštą brunetę, kuri 
ne vienam sugadins daug kraujo, jeigu 
pasiliks Montreale.

— Tikra teisybė. Iš kur Tamsta 
mane pažįsti? Mano mamyte liko su 
viena seserim Lenkijoje, o tėvukas 
— Vilniuje.

Pasirodo, aš pažinau tik jos seserį.
— Kokia įstaiga rūpinsis mūsų glo

ba? Į ką kreiptis, jeigu pakliūtume 
į labai blogas sąlygas?

— Kiekviename Kanados miestelyje 
yra National Employment Service sky
rius. Į tą įstaigą reikia kreiptis visais 
darbo ir jo pakeitimo reikalais. Jeigu 
tatai nepadės, praneškite K.L.T., gal 
ji galės užstoti.

— Į kokius darbus dabar verbuoja 
Kanadon? — pasidomėjau aš.

— Geležinkeliečius ir mokinius batų 
dirbtuvėms. Be to, pakvietė 20 latvių 
šeimynų, kurios buvo pasisiūliusios 
vienai protestantų draugijai apdirbti 
didelį ūkį.
. — Tas reikalas atidėtas ir šeimynos 
iš Ventorfo vėl gražintos į stovyklas.

pakalio. Ilgoms minutėms slenkant, jis 
tarpais net norėjo to išganingo šūvio, 
kuris jį išgelbėtų iš kančių.

Dabar jis jautė tik savo kūną ir 
kančias. Širdyje ir galvoje buvo tuš
čia, tarsi išpiltame puode. Bet su slen
kančiu laiku ir didėjančia fizine kan
čia augo noras ir viltis išlikti gyvam.

Tas noras ir toji viltis leido jam 
sulaukti aušros. Kai medžių kamienai 
nusidažė pilka prieaušrio migla, jis 
pamažėli ėmė dairytis -ir pagaliau 
pasijudino iš vietos.

Prieš jį atsistojo naujas klausimas. 
Kur eiti? Kur ieškoti prieglobsčio?

Į eiguliją jis bijojo eiti, manydamas, 
gal dar ten tebėra užpuolikai. Kitos 
gyvenamos vietos buvo toli, ir kelias 
į jas jam buvo nežinomas.

CRANK GRINDING CYLINDER BORING
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED
585, Prefontaine St FRontenac 0879

Corner St Catherine

J. SILICKAS
GROCER — BUTCHER 

BEER & PORTER

5275 Ch. St Paul. — FL 000®

Pati mačiau prieš išvykdama į Die- 
pholzą, — pataisė jos kaimynė.

Bijo karo
— Kokios nuotaikos tremtinių tarpe?
— Labai blogos. Visi bijo galimo 

karo. Kalbama, kad tremtinius ateinan
čią vasarą išskirstys į Prancūziją, 
Belgiją, Olandiją, Kanadą, Angliją ir 
kitur. Jau dabar pradeda gyventojus 
grupuoti į tinkančius emigruoti, netin
kančius, nedarbingus ir pn. Ypač nu
siminę šeimos su mažais vaikais ir 
seni žmonės.

— Ir iš Danijos per Ventorfą veža 
tremtinius, į Angliją, bet tik neve
dusius. Atvykusieji pasakoja, kad ru
sai pareikalavę pagal sarašą išduoti 
1000 tremtinių. Danijos valdžia ne
garantuojanti jų ateities.

— Koks adresas Tarybos leidžiamo 
laikraščio? ‘‘Liūdno Balso” mums 
nereikia, — paklausė viena dalyvė.

— Ne “Liūdnas Balsas” bet “Liau
dies Balsas”, — pataisiau ją

— Mes taip įpratę jį vadinti Vokie
tijoje.

Grįžo siuvėjai ir p.p. Juškevičiai. 
Keturios šeimos paliekamos Montreale, 
ir keturios siunčiamos į Torontą.

Vieno siuvėjo pasiūlymu atlankiau 
jo kambarėlį šioje stovykloje. Koks 
skirtumas su Vokietija! Puikios dvi 
lovos, kurių vienoje jau saldžiai mie
gojo 7 mėnesių būsimas Kanados 
pilietis. Šalia lovų spintelės kėdės, 
staliukas.

Grįžome į savo būrį, kuris per visą 
vakarą labai išaugo. Jau 11 valanda, o 
mums 20 mylių iki namų. Atsisvei
kiname su išvargusiais po kelionės 
naujais lietuviais ir džiaugdamiesi, kad 
šitie jau tikrai nežus tėvynei Lietuvai, 
spaudžiame namo. Ponams Juškevi- 
čiams prieš akis sunkus uždavinys -— 
kur patalpinti keturias šeimas, kurias 
reikia atsiimti per 48 valandas.

Reporteris.

Vienintelis palengvėjimas buvo ga
limumas judėti, trintis sustingusį, su- 
šiurpusį kūną. Visaip šildydamasis, 
Dulksnys pamažu ėjo pamiškėn, eigu- 
lijos link.

Pačioj pamiškėj pamatė moterį, 
renkančią žabus. Toji atšoko nuo jo, 
kaip nuo šmėklos, bet, nuraminta, 
aiškino, kad eigulijoj tikrai nieko nėra, 
nes svečiai niekad neužtrunka ligi auš
ros. .,

Kai jis apklotas, prigirdytas karšto 
gėralo gulėjo eigulio lovoje, jam 
užėjo nuoširdi mintis, kurią jis pasakė 
ką tik grįžusiam namo šeimininkui:

— Kai man sakydavo, kad pas juos 
visi žmonės kalėjimuose, o tik bepro
čiai laisvėje — netikėjau. Dabar esu 
linkęs tikėti.
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LITERATŪRA IR KULTŪRINIS GYVENIMAS
21IUIS ANGELUI - MOTINAI

Pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį 
krikščioniškasis pasaulis skiria moti
nos garbei. Koks gražus sutapimas! 
Atgimstanti pavasario gamta pasipuo
šia pirmosiomis žibutėmis. Visa, atro
do, kvėpuoja vien džiaugsmu, viltimis 
ir meile!... O žmoniija, pagarbos, 
dėkingumo ir meilės ženkle, nusilenkia 
didžiajai jos geradarei MOTINAI.

Apie motinos didvyrišką savęs iš
sižadėjimą, jos nuoširdumą ir meilę 
savo vaikui, poetai yra sukūrę gražiau
sių eilėraščių, muzikai meliodingų 
dainų, o rašytojai įdomiausių knygų.

Deja, žodžiais ar meliodija motinos 
nuostabiai graži auka, vargu ar tin
kamai ir pilnai bus galima išreikšti? 
Tai yra kaž kas neišreiškiamo žodžiais, 
o vien pergyvenama mūsų vidiniame 
pasaulyje. Ak, kaip laimingas tas, ku
ris turi dar motiną! Ką reiškia mo
tinos meilė savo vaikui tinkamiausiai 
pajus tik tas, kuris arba josios yra 
netekęs visam laikui, arbą kuriam 
laikui tik laikinai. Kaip šaltas ir tie
siog žiaurus yra gyvenimas, kada, 
kam mūsų, ilgai turėjus laimę būti 
motiniškoje motinos globoje, ir vėliau, 
išskridus iš šeimos lizdo, tenka visą 
gyvenime savistoviai veikti ir kovoti. 
Nenuostabu todėl, jei daug jaunų 
žmonių, atsitraukę nuo tėvų ir pra
dėję savarankišką gyvenimą, greitai 
viskuo nusivilia ar nuklysta net gyve
nimo šunkeliais, kada jųjų nebelydi 
šis gerasis žemės angelas — motina!

Motinos garbei yra taikoma viso
kių gražiausių apibudinimų, kaip an
tai motina yra geriausia mokytoja, 
geriausia auklėtoja, ištikimiausia savo 
vaikų bičiulė.

Bene vienas gražiausių iš šių paly
ginimų yra tas, kad kiekviena motina 
yra kartu savo vaikui ir mokytoja. 
Šis pasakymas yra visai teisingas. Tik 
užtenka pažvelgti į mūsų tėvynės 
Lietuvos istoriją, ir mes turėsime tai 
patvirtinti. Kas išlaikė Lietuvoje lie
tuvybę per ilgą ilgą rusifikacijos me
tą: mokytojai, kunigai? Deja, moky
tojų tada taip maža buvo, o kunigams 
griežtai buvo draudžiama iš viso moky
ti lietuviško rašto, lietuviškos raidės. 
Per visa tą vergijos metą mūsų tau
tai, geriausiu ir ištikimiausiu moky
toju buvo mūsų gerosios močiutės!

Motina, darbuodamasi prie kito net 
darbo, stengiasi mokinti savo vaikus 
katakizmo, ir tai lietuvių kalba ir 
lietuviškomis raidėmis ... Ar negra

A. HERLITO
ANGLIŠKAI — LIETUVIŠKAS ŽODYNAS 

400 puslapiu, Kišeninio formato 
GAUNAMAS PAS P. JANUŠKA 

« Kaina $2. — su prisiuntimu

804 Bannatyne Ave. Winnipeg, Man.

ĮSIGYKITE 
ANGLIŠKAI 

LIETUVIŠKA 

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką ŽODYNĄ, kuriuo 
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size) — 6” x 4 colių. Galite jį lengvai kešenėje nešiotis, 400 
puslapių, kietais audeklo apdarais. Pirmiau buvo — po $4.00, 
dabar atiduodame už $3.00. Užsakymus siųkite su USA Money 
Orderių ar čekiu:

/ P. PANEMUNIS
P. O. Box 64, Dpet. — NL, 

Boston 87, Mass.

žiai lietuvę motiną, kaip mokytoją, 
pavaizduoja dailininko Rimšos nemir
tingoji “Vargo Mokyla”?... Lietuvė 
kaimo močiutė, beverpdama verpstį, 
ant kelių laiko savo kūdikį ir moko 
jį iš lietuviškojo katakizmo, įkvėp
dama jaunajam lietuvaičiui amžinuo
sius tikėjimo ir lietuvybės meilės 
idealus.

Ir šiandieną, šios okupacijos metu, 
lietuvė motina vaidina pavergtoje mū
sų tėvynėje nemažesnę rolę, kaip 
anais laikais! Mokytojai, iš Nepri
klausomybės laikų daugumoje šian
dieną taip pat nebeturi balso jie atsta
tyti iš vietų ar net daugumoje ištremti. 
Kitiems tautiniams vadams, kaip kuni
gams, ar kitokiems visuomeninkams, 
krašto okupantų taip pat griežtai už
drausta palaikyti artimesnius ryšius 
su liaudimi. Ir vėl geroji žilgalvė lie
tuvė motina drąsiai eina užimti savo 
vaikučių tarpe auklėjimo ir švietimo 
pareigų.

Ir šiandieną pavergtoje mūsų tėvy
nėje motina savo pareigą didvyriškai 
atlieka. Vaikuose ji įkvėpia ir palaiko 
lietuvybės ir krikščionybės idealus; 
bekovojantiems už gražesnę Lietuvos 
ateitį mūsų žaliųjų giriu broliams 
partizanams ji priduoda drąsos; betre
nkiančius į tolimąjį Sibirą, ji laimina 
kryžiaus ženku, o mus, tremtyje už 
jūrių marių esančius, kasdien prisi
mena savo mintyse ir motiniškose mal
dose !...

Šiandieną, švęsdami Motinos Dieną, 
galime mes drąsiai guostis sekančia 
mintimi: kad tol, kol Lietuvoje rasis 
lietuvybei plakančių motinų širdžių, 
gintaro šalies galutinas sunaikinimas 
yra visai neįmanomas ... Veltui visokį 
propaganda apie “gražesnį ir malones
nį” gyvenimą Lietuvos laukus apšvie- 
čiant ir sušįldant raudonajai “rytų 
saulei”, kaip kad esant Lietuvai ne
priklausomai valstybei! Lietuvės mo
tinos intuicija ir meilė savo vaikui, 
jam paaiškinant, kur tiesa ir kur melas, 
yra sėkmingesnė už okupantų propa
gandą ir galingesnė net už tyronų 
plieno kalaviją!

Daug kur pasaulyje matyti šiai did
žiajai žmonijos geradarei, motinai, pas
tatytų gražių paminklų. Nemažiau ju 
buvo ir Lietuvoje. Ypač gražiai buvo 
Lietuvoje pavaizduota lietuvė motina, 
apverkianti nepriklausomybės kovose 
žuvusį savo sūnų. Motina žvelgia į 
kovos lauke bemirštantį lietuvį sava-

norį, o virš jos galvos angelas iš 
dangaus mėlynių tiesia ant jos laurų 
vainiką__

Bet mylėti motiną vien žodžiais — 
neužtenka ... Kaip kultūringų žmonių, 
mūsų meilė motinai turi reikštis dar
bais.

Jei šiandieną, švenčiant Motinos 
Dieną, ne visi turime laimę asmeniškai 
ar net laiškų forma pasveikinti mie
ląsias mūsų motutes, ypač Lietuvoje 
pasilikusias, turime padėti toms, kur 
yra mums įmanoma. Vokietijos trem
tyje yra tiek daug senų ir jaunų mo
tinų .kurios su keletą vaikučia mo
tina, kada jos išbalęs nuo maisto sto
kos vaikutis, prašo juodos duonos plu
tos, o motina bejėgė ir tai turėti, 
geriausiai tą tragediją tejaučia vien 
motinos motiniška širdis?... Ką jau
čia tremtinė motina, atvykusi į gražią
ją Kanadą, kada ji per dienų dienas 
turi beviltiškai buto sau ir savo mažam

MUSU LITERATŪRA IR MES
Šį straipsnelį noriu taikyti mums, 

Kanados lietuviams tiems, kurie girdi 
savo tautos balsą, kurių nemirus siela 
Tėvynei.

Tėvynę mes suprantame ne siaura 
prasme bet tuo, kuo mūs visa siela 
kvėpuoja.

O ji kvėpuoja Lietuva visa krū
tine ... Lietuva mums žydi gėlėse, 
banguoja šilais ir vandenynais, siūbuo
ja javais, linguoja medžiais .. . Šyp
sosi rožėj ir ramunėlėj, šnibžda vėjeliu 
ir medžių šnarenimu, juokiasi saule

LUMBERDZEKAIIGRAMAFONO PLOKŠTELES
Sniegas vis dar bando palaikyti žie

mos pusę. Kartais ir šiaurys stipriau 
papučia, bet jau nebe toks, kaip prieš 
porą menesių, Baltuojančios pusnys, 
apgraužtais šonais, verkia saulės spin
dulių atokaitoje. O ašaros renkas tie
siog, upeliais ir vis ežerelio link.

Saulė meiliu šypsniu žiūri į garuo
jantį medkirtį; patenkinta siunčia dar 
daugiau šilumos. Mūsų Adomėnas dar 
kartą smogia kirviu į eglę, ir ši virsta, 
pamindama po kojų mažesnius med
žius, nors ir vyresnius amžiumi. Ado
mėnas pergalei įrodyti, užtraukia: 
“Ei, eglute tu žalioji___ ”

Netolimai dirbantiems aišku, kad 
pasisekė laimingai nupjauti storą eglę. 
Ne piūklas lūžo, ne pasikorė kituose 
medžiuose, nes nuskambėjo daina. 
Vieno džiaugsmas pralinksmina ir 
kitą. Klausykis tik — aplink skamba 
dainos, lyg lakštingalų giesmės gegu
žės menesį. Vienur solo, kitur trio — 
“Mylėjau mergelę”.

Adomėnas ištroško, prakaitas bėga 
srovėmis.. Tai ką! Eina ieškoti van
dens. Sunkiai verčiasi per pusnis, ar-
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1. Lithuania and IV ori d War II, 

by Prof. K. Pakštas, Ph. D., Chicago 
Ill., Dec. 1947. Išleista ir gaunama: 
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2. Poezija, Jurgis Baltrušaitis, Iš
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“Darbininko” Spauda, 366 West 
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4. Kišeninis 1948 metą kalendorius. 
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vaikučiui ieškoti, o kambario nesura
dimo priežastimi kaip tik ir yra tas 
vaikutis ?... Ar nejaučia toki motina 
baisų nusivilimą visa žmonija, o kartu 
ir savo asmeninę karčią tragediją, ka
da to “kambario neturėjimo priežas
timi” dažniausiai būna jos, per visa 
žiaurios tremties laiką išlaikytas bran
giausiasis turtas — jos kūdikis!

Taip, gražu yra Motinos Dieną dė
kingumo ir meilės ženkle tiesiamos 
mūsų gerosioms močiutėms pirmosios 
pavasario žydinčios žibutės; gražu yra 
statymas jos garbei gražiausių pamin
klų ar gėlėmis puošimas mirusios mo
tinos kapo. Bet dar gražiau, kilniau 
ir žmoniškiau dvasiniai ir ypač šian
dieną materialiniai pagelbėti tai did
žiajai žmonijos geradarei motinai, jo
sios dieviškai gražioje žmonijos pa- 
laikimo ir auklėjimo misijoje.

Kun. P. Ažubalis.

ir niūri debesėliu, žiburiuoja žvaigž
dėmis ir lydi mėnuliu ... mojuoja il
gesiais ir guodžiasi girių atodūsiais.

Lietuva mums skundžiasi kryžiais ir 
smuikeliais, Lietuva verkia ištrem
tųjų ašaromis ir nuskriaustųju kančia, 
Lietuva klūpo įkalintųjų grandiniuose, 
sielvartauja kraujo klanuose, karžygių 
ir bočių kapai — tai tylūs testamentai, 
kuriuos mes gyvieji privalome išskai
tyti be žodžių ir gerbti ir ginti tą, 
kas Lietuvai šventa, kas jai teisėtai 
priklauso.

tėja prie ežero. Jei labai atsargiai 
koją stato, tai dar pusė bėdos: įlenda 
iki kelių į sniegą, bet jeigu tik sti
priau žengia, tai iki juosmens. Dar 
keletas persivertimų ir jau vanduo 
gaivins jį. Bet murkteli į vandeniu 
pertekusią sniego pusnį ir dingsta. 
Batai pilni vandens, o gert taip ir 
negalima pasiekti. Rankomis atsikap- 
sto sniegus. Išsikasa neva šulinį. Van
duo verčiasi kaip iš versmės. Atsigau

! MUSU MAŽIESIEMS i

Turgenevas 
ŽVIRBLIO MEILE

Grįžau iš medžioklės ir ėjau sodo 
takeliu. Šuo bėgo pirma manęs.

Ūmai šuo sustojo ir ėmė selinti, ta
rytum ką pajutęs.

Pažvelgiau išilgai takelio ir išvydau 
jauną žvirbliūkštį, pūkuota galvele, 
geltonu snapeliu. Matyti, jis buvo iš
kritęs iš lizdo (vėjas smarkiai siūbavo 
beržus) ir dabar kiurksojo nekrutėda
mas, bejėgiškai išskėtęs vos pradedan
čius dygti sparnelius.

Šuo palengvėle slinko į jį; tik ūmai 
iš gretimo medžio purptelėjo senis 
žvirblis juodu gurkliu, kriste nukrito 
prieš patį jo snukį ir, visas pasišiau
šęs, sušiuręs, gailiai čirkšdamas strak
telėjo kartą kitą tiesiai į grasomai 
išžiotus nasrus.

Jis puolė gelbėti, savim pridengė 
vaiką, o visas jo mažutis kūnelis vir
pėjo išgąsčiu, balselis gergždė ir švok
štė, žvirblis tirtėjo, pats save aukojo.

Koks baisus žvėris turėjo jam atro
dyti šuo! Ir vis dėlto jis negalėjo 
tupėti aukštoje nepavojingoje šakelėje. 
Stipresnė už valią galybė nutraukė jį

O jai priklauso daug kas... Ne tik 
Baltijos jūra, šilai, laukai. Nemunas, 
Nėris ir šimtai upių ir upelių, ne 
tik mūsų tėviškės su vyšnių sodais ir 
gyvulėlių bandomis, ne tik jai pri
klauso mūsų miestai ir kaimai, bet jai 
priklauso laisvė! Savarankiškas ne
priklausomas gyvenimas! Ir, prie to 
viso, — priklausome mes.

Mes visi — esame Lietuvos laisvės 
kova. Esame Lietuvos žodis ir kardas. 
Mūs siela Lietuvos balsas. Mūs 
žygiai — pačios Lietuvos prabilimas 
ir reikalavimas, Mūs kultūra — jos 
pasididžiavimo vainikas.

Mes ją vainikuojame — savo kil
niais darbais. Už ją prabylame ir 
gyvais žodžiais ir per knygą. Praby
lame ir salėse, ir tyliose uždarose ker
telėse per plunksną. Žodžio balsas ir 
plunksnos kalba — mus vienodai riša, 
jei mes alsuojame ta pačia Lietuvos 
siela, jei tą pačią idėją nešame iš 
širdies -— į širdį.

žodžio kalbos renkasi klausytis mi
nios į sales, bažnyčias ar gegužines 
... Dažnai ir nevykusi kalba — tapo 
išklausyta ... kritikuota ir girta ... o 
kaip su plunksnos kalba ?__Kaip su
mūsų knyga?...

Ji vargsta, vargsta... savo mielų 
brolių ir sesučių nesuprasta . ..

Čia nekalbu apie tremty atsidūrusį 
mūsų plunksnos žodį. Jis ten pilnai 
suprastas ir įvertintas, kaip pačios 
Lietuvos lūpų šauksmas.

BET KAIP PAS MUS? . . .
(Bus daugiau)

Marija Aukstaite

na, užsimiršta, jog šlapios kojos, ir 
rankom nešalta. Tad vėl daina “Ant 
ežerelio rymojau, baltąsias rankeles 
mazgojau”. Kitoje puseje ežero atsi
liepia kažkas tik silpniau —”.... o 
jau” ir kur tai vėl kartojas.

Daina nuaidi miškais, perskrenda 
ežerus, pakyla į aukštybes ir dingsta. 
Jei vienas pradeda smagokai švilpti, tai 
automatiškai įsijungia ir- likusieji. Sa- 

(Perkelta į 7 pusi.) 

žemyn.
Šuo sustojo, ėmė trauktis atatup

stas ... Matyti ir jis pajuto tą galybę.
Pasiskubinau atvadinti sutrikusį šu

nį ir nuėjau savo keliu.
— Meilė, — galvojau sau, — galin

gesnė už mirtį ir mirties baimę. Tik 
ji, tik meilė laiko ir valdo gyvenimą.

Viktoras Simaitis 
PAS MOTYNELE

Tai gera pas mamytę, 
Kaip po sparnu paukšteliams: 
Mylėdama augina, 
Daina užmigdo, kelia.

Laukuos kiškučiai šąla 
Per visą žiemą baltą, 
Pas mielą motinėlę 
Mum sotu ir nešalta.

Piktai piktai subartas 
Našlaitis verkia gailiai, 
O mus nuo ašarėlių 
Mamytės saugo meilė.

Ar ūžia šaltos vėtros, 
Ar šniokščia darganėlės, 
Pas mielą motinėlę

. Mum žydi puikios gėlės!
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Jonas N evardauskas

VARGDIENEI
MOTINAI

BALFas RŪPINASI
IMIGRACIJA

Tu auginai, va’rgai, brangi motule, 
Ir sukdama ratelį vakarais budėjai. 
Naktis ar rytas, tavo čiūčia liūlia 
Lopšelio girgždančio dainoj skambėjo.

•Gal nežinai į koki kraštą šiandien 
■ žvelgti,
Kaip liepos keturi, ten ango tavo goda. 
Kas tau ateis padėt jėgų sutelkti, 
Ar grįš bent vienas takeliu per sodą?

Motule brangi, ką galiu padėti, 
Kad gyvas aš esu-tau pranešti?
Tuoj klausi, kur kiti-man reiks tylėti, 
Daugiau nenoriu skausmo tau atnešti.

Kaip juodi debesys dienos slenka, 
Kenti senatvės ir vargų suspausta,

ALT ir BALFas steigia New Yorke 
Imigracijos Biurą, kuris rūpinsis pa
galba tremtiniams. Jau prieš tai 
BALFas išleido anketas, kurios buvo 
plačiai paskleistos amerikiečių lietuvių 
tarpe. Anketose prašoma duoti pasi
žadėjimus, kas gali atkviesti, priimti 
ar kaip kitaip padėti tremtiniams.

VANCOUVER

DINGO MAŽVYDO 
KATEKIZMAS

“Vienintelis Mažvydo katekizmo eg
zempliorius, per 400 metų rūpestingai 
saugotas,’ deja, žuvo per paskutinį 
karą”, rašo “La vie sovietique ’ 1948.
1.14.

(Tąsa iš 8 pusi.) 
bas sekasi neblogai, nors jį dirbame 
visi pirmą kartą, bet bloga yra tas, 
kad mūsų grupėje visi svetimtaučiai 
ir nėra progos išmokti anglų kalbos. 
Taip pat atrodo keista, kad lig šiol 
Vancouver nesame sutikę nė vieno 
lietuvio. Argi jų čia taip mažai yra?

Dabartiniu metu mus perkėlė į kon
tinentą. Netoli Penticton mes tiesiam 
naują šaką. Čia darba pabaigę važiuo
sim kiton vieton ir tt. Vėliau žada mus 
suskirstyti po kelius žmones į sekci
jas ir, jei kam tas darbas patiks, 
galės pasilikti ir po sutarties laiko.

Šia proga, mielas redaktoriau, no
riu pareikšti savo ir mano bendra
darbiu pasipiktinimą dėl tų dviejų 
niekšų (nenoriu ju vadinti lietuviais) 
laiškų “Liaudies Balse”, kuruos jūs 
gražiai pašiepėte “NL” Nr. 6 straips
nelyje “Aliarmuojantis Laiškas”.

v.s.

LIETUVOJE APIE 20 
POGRINDINIU

LAIKRAŠTĖLIU

Lietuvoje šiuo metu leidžiama, daž
niausiai rotatorium spausdintų, apie 20 
laikraštėlių pogrindyje. Jų vardai nu
sako žmonių nuotaikas ir jų kovos 
dvasią tiž savo laisvę, būtent: "Laisvės 
Varpas”, “Tėvynės kovotojas”, “Gin
kime Lietuvą”, “Kova”, “Už Laisvę” 
ir kiti.

Svarbiausias 1947 metų kovotojų už 
laisvę atsiekimas — vieningos vado
vybės sudarymas partizaninei veiklai ir 
propagandai. Tatai Sovietų greitai bu
vo pajusta. Jau buvusioms 7 Sovietų 
Armijos divizijoms, stiprioms oro, mo
torizuotiems ir kelių apsaugos dali
niams ir 75.000 NKVD milicijos pajė
goms Lietuvoje pabaigoje 1947 metų 
dar buvo atsiųsta naujų sustiprinimų 
— keli specialūs oro milicijos eska
dronai ir kelios motorizuotos ir pės
tininkų divizijos. Net mažuose mieste
liuose stovi stiprios kariuomenės pajė
gos.

Paskutiniu laiku Lietuvoje pasirodė 
ir “Raudonojo Wehrmachto” dalinių. 
Tai rusų perauklėti vokiečiu karo be
laisviai, iš kurių rusai tikisi išugdyti 
pionierius Vokietijos susovietiniumui.

LAIC.

liūs seniau šaukė — šalin antpečiai 
nuo Raudonosios Armijos kareivių pe
čių, jie tam pritarė, nes gi antpečiai 
buvo biaurus buržuazinis palikimas.

LIETUVOS MOKYKLOS Gaidžiunas.
Laikraščius labai sunku gauti.

Vyt. Kastytis

APIE „LIAUDIES BALSO” 
KOMUNISTINE LOGIKA

Džiugu konstatuoti malonų faktą- 
narsusis komunistų “Liaudies Balsas” 
paskutiniu laiku, atsiradus “Nepriklau
somai Lietuvai”, pasijuto ne toks 
narsus. Redakcija buvo pastatyta prieš 
įvykusį faktą i)-, blaiviai peržvelgusi 
savo jėgas, nutarė imtis kitos linijos. 
Kova su taip vadinamais “fašistais 
ir reakcijonieriais” tremtiniais jai pa
sidarė per sunki. Dingo kažkur net ir 
karingasis Kaunietis su Tauragiškiu. 
Ka gi — sunku kovoti su tiesa, tuo 
labiau, kad toji tiesa vis labiau akis 
bado. O juk visiems žinoma-draugai 
“LB1
vietų okupuotos Lietuvos, 

• sovietiniu budelių teroro, negi: 
■Sibirą tremiamų mūsų tautiečiu šauks
mų ir ašarų.

ožio kantrumu jie šiandien užsikemša 
ausis ir bėga į šoną kaip nuo maro, 
jeigu tik jiems pradedi dėstyti sovietų 
kiaulystes. Tokiomis nerimtomis prie
monėmis jie tikisi išsaugoti idealų 
sovietų komunizmo vaizdą — su rūtų 
šakele rankoj ir 
lokiškos galvos, 
tas šventa...

kankinio aureole ant 
Kas iš Maskvos —

redaktoriai niekada nematė so- 
nepažino 
irdėjo į

Kiek jų toks 
manau, nešnekėsim, nes sovietinio ko
munizmo garbintojai, iš viso didesne 
logikos nuovoka nepasižymi. Ju logi
ka įjungta į Kremliaus logikos sov- 
chozą (valstybinį ūkį). Jeigu Krem-

elgęsis yra logiškas,

Vėliau, šio karo metu, Kremlius vėl 
užsiuvo antpečius savo kovotojams ir 
net tokius plačius, kad jie šiandien 
tikriausiai beveik pusmetriu pralenkia 
“buržuazinių ir reakcijonierių” ka
riuomenių panašius atributus. Tačiau 
ir šis žingsnis jiems, be abejo, yra 
logiškas, nes jį padarė švenčiausioji. 
Maskva.

Logiškas taipogi buvo Stalino ir 
Hitlerio bičiuliavimasis, Suomijos už
puolimas, Lenkijos pasidalinimas, Mo
lotovo sveikinimo telegramos Riben
tropui, kada vokiečiu kariuomenės da
liniai beldėsi į Paryžiaus vartus. Lo
giškas taipogi ir Suvorovo, Petro 
Didžiojo, Ivano Žiauriojo atnaujintas 
garbinimas, nors dar netoli tie laikai, 
kada sovietu komunistai juos buvo 
apšaukę reakcijonieriais, darbo žmo
nių ėdikais. Žinoma, taip darydami 
jie nebuvo numatę, kad komunistinė 
Sovietų Sąjunga pasuks kada nors 
imperializmo kriptimi.

{Perkelta i 8 pusi.)

Demokratijų demokratija .
Pirmosios okupacijos metu jie, var

gšeliai, sėdėjo šiapus Atlanto. Tebesė
di čia ir dabar, maitindamiesi sovietų 
patiekiamomis propogandos žiniomis- 
kitaip sakant, savo išmintį semiasi iš 
Lietuvos okupantų katilo. Jiems netgi 
nebuvo suteikta galimybė, kaip kad 
pav., drg. Bimbai, nuvažiuoti į da
bartinę Lietuvą ir ten bent vėžį pa
matyti ... Ak, kokia nedėkinga tarybų 
valdžia — toji ' demokratijų demo
kratiją, — kuri net prieš pačius klus
niausius savo pasekėjus laiko užkėlusi 
geležinės uždangos vartus. Iš kitos 
pusės — kaip neišmintingi jos pasekė
jai kad iš to nesugeba padaryti 
atatinkamu išvadų ir vis dar daugiau 
tiki okupanto 
tiečiu teisingu

melu, negu savo tau- 
žodžiu. Užsispyrusio

ATLIEKAM UGNIES, VAGYSČIŲ, AUTOMOBILIU, 
STIKLO ir t. t. APDRAUDA

PARDUODAM LAISNIUOTUS TAVERNUS, GRO-
SERNES,«MESINES, ICE CREAM PARDUOTUVES 

IR KITUS BIZNIUS
Naujus 2 flatu duplexus — visi moderniški
Naujus 4 flatu duplexus — visi moderniški

Taipgi

Turime keletą 2, 4, 6 flatu namus. 
Pastatytus 5 -10 metu atgal

Rašykite, telefonuokite arba atsilankykite asmeniškai
Mes esame ekspertai

4834 'VERDUN AVE., VERDUN
Tel. YOrk 5558; sekmadieniais ir 
vakarais po 8.30: TRenmore 1678

Mr. Russell Bennett, Manager & Owner

Švedų laikraštis “Dagens Nyheter 
1948.2.3. rašo:

“Vadovėlių nedaug. Jau nuo pir
mųjų klasių mokiniai turi užsirašinėti 
pamokas. Popierius blogas, rašalu ra
šyti negalima, gaunamas tik per moky
klas, atskirai pirkti negalima. Anglų 
kalba mokoma nuo pirmos klasės. 
Gimnazijose knygynų nėra, knygas 
galima gauti tik miesto skaitykloje 
gavus gimnazijos vadovybės leidimą. 
Stalino konstitucija mokoma nuo pir
mos klasės, taip pat ir karinis paruo
šimas. Tikyba mokyklose visai ne
mokoma, bet sekmadienį bažnyčios pil
nos mokinių.

Mūsų gimnazijoje apie 600 mokinių, 
iš kurių 14-16 komjaunuolių ir apie 
90 pionierių. Septyni iš mokytojų bu
vo išvesti, trys grižo. Iš mokytojų 
minėtini Sidabras, gimnazijos direk
torius, Tomanovaite, Grybauskas (su
imtas ir išvežtas į Vorkutą), Liaudžiu- 
tė, Rozenbergas (Lietuvos rusas), Vil
činskas (suimtas ir išvežtas, sako, 
leidęs laikraštėlį ir klausęs radiją),

SMULKIOS ŽINIOS

— Iš Rusijos ateina tik prasto rau
dono kartūno su gėlėmis ir pjautuvų 
(ne dalgių), kas žtftonėms kelia juoką.

* * *
— Mažeikiuose yra apie 3000 NK 

VD kareivių. Tankai nedideli. Greitu 
tempu taiso aerodromus, ypač prie 
Šiaulių. Didelis statomas prie Ežerėčių 
(netoli Latvijos). Darbus atlieka at
vežti mongolai, kurie tačiau geri 
žmonės. Apsirengę baisiai nuplyšusiai. 
Visi tiki karu, net ir įkaušę NKVD 
kartais pareiškia, kad jie pirmai pro
gai pasitaikius iškels rankas ir pasi
duos.

— Rygoje buvo parduodami rank
šluosčiai su raidėmis UNRRA.

14 S.S. VYRU NUTEISTA 
PAKARTI

Amerikiečių karinis tribunolas 
Nuernberge nuteisė 14 S.S. vyrų mir
timi pakariant už dalyvavimą masi
nėse 1.000.000 asmenų žudynėse nacių 
režimo metu. Kiti du buvo nuteisti 
kalėjimu visam gyvenimui, du po 20 
metų ir vienas 10 metų.

BUSINESS FOR SALE
Parduodamas

DIDELIS 8-hiu STALU
POOL ROOMIS

Verdune, Montreal. 
Du lietuviai partneriai. Parduodama viena puse.

Kreiptis: J. KINDERIS, — Tek: TRenmore 5428

Seniai lauktosios knygos išėjo is spaudos 
platina

ATŽALYNAS'
6642 - 3rd AVE. — MONTREAL 36, P. Q. — CANADA

B. Babrausko “LIKIMO KELIU” I dalis. Lietuvių liaudies ir 
rašytojų raštai, chrestomatija. Kiekvienam išeiviui įsigytina 
knyga......... ...................................................................... Kaina • $1.25
Alė RūtaėNakaitė “LIKIMO KELIU” Novelės. Žinomos 
rašytojos didysis darbas................................................ Kaina
“LIETUVA, ŠALIS MANO BRANGIOJI” Žinomas 
vaizdelių propagandinis albomas.................................  Kama
Taupydami laiką ir pinigus siųskite ATŽALYNUI tik $3. 

ir gausite tris vertigas, čia paminėtas knygas. Grupėmis gyvenantieji 
užsisakykite kolektyviai.

D

2)

3)

mūsų 
$1.00
Liet.
$1.00

Knygų Leidykla ATŽALYNAS

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

Jonas Andrukaitis
EPICIER GROCER

Biere - Porter Beer - Porter
Open every night for Beer only

Ouvert tous les soirs avec livraison
FR 5054 1442 LAFONTAINE ST.

1730 FRONTENAC ST.
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LUMBEDZEKAI I GRAMAFONO POKSTELES IEŠKO-SIŪLO
(Tąsa iš 5 pusi.) 

votiskas džiaugsmas, o kartais liūdna: 
niekas negirdi mūsų dainų, tų dainų, 
kurios skambėjo laisvoje Lietuvoje, 
prie upių, ežerėlių, miškuose ir krū
muose, lankų pradalgiuose ar rugių 
lauke. Ankstų rytą, vėlai vakare vis 
lietuviška daina. Grėbėjėlė atnešdavo 
pusiauryčio, o čia...

Ar yra kitas kraštas, kaip Lietuva, 
kur daina lydėtų kiekviename darbe 
ir žingsnyje, sutinkant ir išlydint. O 
čia miške gal tik mes patys teklau- 
some.Mintimis klaidžioji kažkur gim
tajam krašte. Piūklas rankose. Atrodo, 
pasiruošęs darbui, tačiau tavęs čia 
nėr...

Staiga plaunančiu balsu “maikis” už
traukia : “Vyrai, važiuojam į Gerald- 
ton’ą koncertui.” Užsilipęs ant did
žiausio kordo jis išdėsto savo planą 
koncertui. Pasigirsta plojimai ir šauk
smai “valio”, nors kitas ir negirdėjo, 
kas buvo sakyta nes negi eis artyn 
kada darbas. Tačiau minutę pasikau- 
syti įdomu ir pailsi.

Visgi mūsų daina buvo išgirsta. Lai
kraščiai pradėjo rašyti, kad “Talen
tingi lietuviai muzikai duos koncertą”. 
“D.P. koncertas Geraldton’e”. “Lie
tuviai ir ukrainiečiai koncertuos”, ir 
panašiai.

Liko tik kelios dienos pasiruošimui. 
Vėl skamba barako sienos, bet ne miš
kas. Čia jau dirigentas mosuoja ran
komis sušilęs barake. Pečius raudonas, 
langai ir durys atdari. Užgrūdinti vy
rai nebijo skersų vėjų. Tik rūpestis — 
kuo reikės apsirengti, kad gražiai 
choras atrodytų. Gal kaip nors 
tautiškai. Vienas kitas ištraukia 
tautiškų juostų ir kaklaraiščių. Šiaip 
juostų ir kaklaraiščių. Šiaip taip 
surandami visiems balti marškiniai.

PADĖKOS
PADĖKA

Pirmiausia širdingai dėkojame Gerb. 
Kleb. Bobinui, kad sutiko duoti mūsų 
išleistuvių rengėjams svetainę. Taip 
pat širdingas Ačiū visiems kitiems 
kunigams, kurie dalyvavo mūsų išleis
tuvėse — Kun. A. Vikaičiui, Kun. J. 
Kulbiui ir Kun Stankūnui.

Dėkojame Gerb. ponui Sakalui kaip 
vakaro vedėjui ir kaip Kanados Lie
tuvių Sąjungos Pirmininkui, tuo pa
čiu ir visiems Draugijos nariams už 
jų gražius linkėjimus. Dėkojame taip 
pat ponams Juškevičiams Kanados 
Lietuvių centro Tarybos ir Moterų 
Draugijos Pirmininkams ir šių drau
gijų visiems nariams. Dėkojame Ponui 
V. Kiškiui už gražią ir jaudinančią 
kalbą ir gražius linkėjimus. Didžiau
sias Dėkui visiems tiems kurie nesi
gailėjo nei laiko, nei vargo, nei darbo, 
kad, padarius mūsų išleistuves sėk
mingas — ponams Dauderiams, po
nams Januškiams, ponams Jesučiams, 
ponams Morkūnams, poniai Zelenekie- 
niai, poniai Nomeikienei ir visoms 
kitoms mieloms šeimininkėms. Dėko
jame ir visiems tiems kurių vardų 
neprisimename ir kurie vienokiu ar 
kitokiu budu prisidėjo prie mūsų iš
leistuvių parengimo.

Gaila buvo palikti mylimus Mon- 
trealiečius ir mūsų Gerb. Kleboną, 
kuris nenorėjo mūsų išleisti, bet ka
dangi važiuojame į šiltą ir saulėtą 
Kaliforniją, klebonas sutiko mus iš
leisti ir palinkėjo geriausio pasisekimo. 
Už tai širdingas Ačiū Gerb. Klebonui.

Brangūs Montrealiečiai, visi mūsų 
išleistuvių dalyviai, širdingas Dėkui 
Jums visiems. Nors šias Velykas bu
vau toli nuo Jūsų, malonioj Klebono 
J. Kučinsko ir Kun. J. Tamulio drau

Jau ir 19 kovo, bet kelias tolimas, o 
blogiausia, tai tas “snowmobil” tiek 
daužo, mėto į šonus ir varo benzino 
garus į vidų, kad svaigsta galva blogiau 
negu laive audros metu. Na, bet dai
nuosime ; ta mintis lyg ir sustiprina.

įžanginis žodis anglų kalba. Nuš
viečia susirinkusius, kas čia toki per 
D.P. ir atsiprašo, kad tas žodis “D.P.” 
skaudus jam tarti ir tiki, kad greit 
tas primestas likimo vardas išnyks 
Kanados šalyje. Mūsų pranešėjas api
budina svečiams sąlygas, kuriose buvo 
ruoš tąsi.

Gražios lietuviškos dainos ir muzika 
sužavi publiką, o užkietėjusiųjų ko
munistų akyse ašaros. Matomai, dar 
neišblėsęs patrijotinis jausmas.

Maža pertraukėlė ir jos metu staiga 
suskamba tos pačios dainos ir muzika, 
bet jeu per garsintuvą — iš plokštelių. 
Staigmena mums patiems: girdime ką 
davėme. Sudainuota — įamžinta. Dar 
keletas dainų ir lietuviškų meliodijų 
popury, ir stebime kitų programos 
dalyvių numerius.

Koncertas pasibaigė. Mūsų vyrai 
lyg ko tai nepatenkinti, lyg tai neuž
baigta, nors atlikta neblogiausiai.

Veidai pralinksmėja, kai “Gerald- 
ton Star” atstovas pakviečia į svečius 
visus lietuvius — programos dalyvius. 
Čia kalbos, nugėrimai, dainos. Įvai
rūs komplimentai ir gražūs atsiliepi
mai įtikina mus, jog pasirodyta gerai. 
Sako: “Pirmą kartą Kanados istorijo
je toks koncertas Geraldton’o mieste”. 
Nors čia muzika, menu bendrai susi
domėjimas menkas, tačiau po šio pa
sirodymo, atrodo, didėja. Ta pačią 
naktį padaryta arti 100 plokštelių iš 
lietuviškų dainų ar akordeonu įgrotų 
liaudies melodijų. O kada rytą norė
jome kai kurias plokšteles sunaikinti, 
tai radome jau išparduotas.

gystėj, bet mūsų širdys buvo su 
Jumis. Atsilygindamas galiu Jus tik 
pakviesti pas save į Kaliforniją ir 
ten širdingai priimti, kaip Jūs mus 
išleidote iš Montreal.

Baigdamas norėčiau dar kartą vi
siems padėkoti, taip pat ir už visas 
suteiktas dovanas, kurios visuomet 
gerus Montrealiečius mums primins. 
Kartu norime atsiprašyti, kad mūsų 
dukrelė Rūta negalėjo Jums tą vakarą 
dar padainuoti ir pašokti, nes mes 
visi buvome labai susijaudinę dėl Jūsų 
malonių linkėjimų.

Juozas Kilmonis ir Šeima,
Los Angeles, California,

2704 St. George Street.

PADĖKA
Už suteiktą visokeriopą pagalbą 

laike mano ligos Victoria ligoninėje 
p.p. Kisieliams, p. Katinskienei, p.p. 
Bužams, Grahams, Mačiui, Petrau
skui ir dviems lietuviams iš Toronto 
(atleiskite, broliai, pavardes pamiršau), 
o taip pat “NL” administratorei p. 
M. Arlauskaitei, už malonius užuo
jautos žodžius, suteiktus lietuvaičių 
adresus ir “NL” laikraštį, nuoširdžiai 
dėkoju.

A. Padelskas.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėka Win- 

nipego lietuviams: p.p. Urbonams, 
Jauniškiams, Lukoševičiams ir poniai 
Plečkaitienei už malonias, jaukioje 
šeimyninėje nuotaikoje praleistas Ve
lykų šventes.
IVinnipego Lietuviai Geležinkeliečiai.

Mat tęsiamuosius garsus mikrofonas 
banguojančiai iškraipė ir sunku be- 
pagauti tikrąją meliodiją. Tačiau jų 
buvo nedaug.

Tas pats sniego automobilis vežė 
mus namo. Kai kas sirgo “jūros liga”. 
Puikūs keliai per miškus — nestebėti
na. Vėl rengiamąsi, nes gegužės mėn. 
bus muzikos festivalis į kurį esame

PAIEŠKOMI
JUS ESATE PAIEŠKOMI 

ARTIMŲJŲ
— Poškevičrus,
— Sarckus, Sintautų km., Anykščių 

vlšč.,
— Matiečiai: Aleksandras ir Pra

nas, gyvenanti Montrealyje,
— Žilinskaitė, Gunkliškių km., Pun

sko vlš.,
— Milaknis Julius, gyvenantis Mon

trealyje,
— Čemauskas Antanas, Paluobių 

km., Griškabūdžio vlšč.,
— Tvysaitės: Erna ir Meta, Kirnių 

km., Šakių vlšč.,
— Endriukis Jonas, Paluobių km., 

Griškabūdžio vlšč.,
— Sriuoginys Pijusas, Lendenskų 

km., Jankų vlšč.,
— Lopsaičiai: Jeronimas ir Ona ar 

Marijona, Rauktiškių km., Jurbarko 
vlšč.,

— Norvaiša Stanislovas, Viešvėnų 
km., Telšių apskr.,

— Rudenas Antanas, gyvenantis 
Montrealyje.,

— Mackevičiūtė Liudvika, Janonių 
km., Utenis apskr.,

— Mažeika Antanas, išvykęs Kana- 
don iš Panevėžio m.,

— Antanaitytė — Šiurnienė Elena, 
Jasionių km.,

— Antanaitytė Salomėja, Dapšio- 
nių km., Smilgių vlšč.,

— Antanaitis Juozas, Dapšionių km.,
— Grybauskas Jonas, Kelmės m., 

Raseinių apskr.
— Uršaitis Pranas, Žiūriu km., Sla

vikų vlšč.,
— Vaitkevičius Antanas, Giraitelių 

km., Lazdėnų vlšč.,
— Sirutis, gyvenantis Kolumbijoj,
— Stasiūnas Steponas, Gaikūnų km., 

Pušaloto vlšč.,
—-Klimavičius Petras, kilęs iš Tro

škūnų,
— Českauskas Rokas, kilęs iš Gruz

džių.,
— Mikolaitis Jonas, Dainių km., 

Jurbarko vlšč.,
— Venytė Anelė, Bredžių km., Sin

tautų vlšč.,
— Domeika Pranas.,
— Srugys Martynas, Bartininkų km., 

Tauragės apskr.,
— Degutis Romualdas ir žmona 

Elena, išvykę iš Kaišiadorių.
— Kriaučiūnai: Petras ir Kazys, 

Preidžių km., Panevėžio vlšč.,
— Puida Pijusas
— Morkis Vincas, Kilęs nuo Baiso

galos,
— Klimavičius Juozas, praėjusias 

metais atvykęs Kanadon miško dar
bams,

— Naujokas Jonas, Zyplių km., Ša
kių apskr.,

— Pauciejus Juozas, Smilgių km., 
Šakių apskr.,

— Tuinilas, atvykęs Kanadon iš U. 
S.A.,

— Seredaitė Petronėlė, nuo Ruda
minos,

— Mozerytė Ona, Gaurės km., Tau
ragės apskr.,

— Mozeryte Sofija, Gaurės km., 
Tauragės apskr.,

— Karazijyte Rozalija, kilusi iš 
Panevėžio,

— Bugališkis Justinas, Tomkūnų

pakviesti dalyvauti su daina, muzika, 
šokiais. Vėl skamba miškas dienomis, 
vakare barakuose jaunas dirigentas 
vargsta. Gal nebesijuoks tie, kurie
teigė, jog miške nieko negalima pa
daryti, reikia bėgti iš miško ir tada 
veikti.

Bet kas bus, kai pavasaris pakvies 
paukščius giesmininkus čionai? Mes 
dar tebebūsim. Miškas nebus tik miš
kas, pavirs simfoniniu orkestru be 
dirigento.

J. Duburas.

km., Smilgių vlšč.,
— Iešmantas Augustinas, išvykęs 

Kanadon apie 1927-28m.,
— Kevaitis Juozas, Eržvilko vlšč., 

Taugagės apskr.,
— Pulkauninkas Algirdas, atvykęs 

Kanadon šiais metais,
— Liaukonis Kostas, Paterių km., 

Veisėjų vlšč.,
— Maskoliūnas Jonas, Cesonių km., 

Siesikų vlšč.,
— Makoliūnaitė Veronika, Cesonių 

km., Siesikų vlšč.,
— Pranas Vitas, Česonių km., Sie

sikų vlšč.,
— Degučiai: Kazys, Marijonas ir 

Sofija,
— Bigienytė Aleksandra, Kvietkučių 

km., Jonavos vlšč.,
— Valaitis Juozas, Šunskų parapijos, 

Vilkaviškio apskr.,
■—■ Sviderskis Julijonas,
— Sviderskienė—Černiauskaitė Ona,
— Jodzevičius Jonas, Lėliukų vlšč.,

Utenos apskr.,
— Seliūnas Vincentas, Kražių vlšč., 

Raseinių apskr.,

Jeigu norite apdraustį namą, baldus, automobilį, langus, biznį, 
gyvastį ir t.t. Prašau kreipkytis žemiau pažymėtu antrašu, kur 

gausite TEISINGĄ ir SĄŽININGA patarnavimą.

Albertas J. Norkeliunas
GENERAL INSURANCE
DARBO, VALANDOS: 

Trečiad. — penktad. 9.30- 12.30 v. 
Antrad. — ketvirtad. 1-4 v.p.p.

405 Transportation Bldg. —132 St. James St. W.
OFISO — Tel.: PLateau 1871

VALDŽIOJE ĮREGISTRUOTA EKSPEDICINE BENDROVE

HELP Reg’d
PRIMA MAISTO SIUNTINIU UŽSAKYMUS I VISAS VOKIETIJOS 

OKUPACINES ZONAS IŠSKIRIANT U.S.S.R.

Siuntinys Nr. 1.
Tik $10,

Kiaulinių taukų ........................... 4 sv.
Kavos ...........................................  2 sv.
Cukraus ........................................ 5 sv.
Mėsos .......................................... 3 sv.
Grietienės .................................... 1 sv.
Ryžių................................................... 1 sv.
Kakavos ........................................Vi sv.
Džiov. Vaisių...................................... 1 sv.

Ekspedicine Bendrove Kanadoje HELP
Patarnauja Kanados ir Jungtinių Valstijų įvairių tautybių žmonėms. Siun

tiniai siunčimi griečiausiu Kanados pašto laivininkystės keliu.
HELP pilnai garantuoja už siuntinio pristatymą adresatui, kiekvienu atveju 

prisiunčia Tamstai gavėjo pakvituotą orderį.
HELP gražina Tamstai pinigus, jei dėl kurių nors priežaščių adresato 

siuntinys nepasiektų. 9
HELP standartiniai siuntiniai savo turiniu ir verte pralenkia visus užsienių 

siuntinius.
Šiandien pasiųskite laiska su užsakymu:

HELP Reg’d. P.O. Box Nr. 777 Place D’Armes, 
MONTREAL 1, QUE., CANADA.

Ieško Lietuvio Ūkininko
Kuris sutiktų atkviesti iš Vokie

tijos darbams šeimą iš 5 asmenų: 
tvas 75, motina 49, ir broliai 26, 
25 ir 22 metų. Visi darbingi ir 
prityrę žemės ūkio darbininkai. Ke
lionės išlaidas apmoka jau esąs Ka
nadoje ketvirtąsis brolis Vladas 
Ivanauskas, Golden Manitou Mine, 
Vai D’Or, P.Q., kuris gali suteikti 
visas reikiamas žinias.

NORI SUSIRAŠINĖTI su Kana
dos lietuvių šeima ar pavieniu asmeniu 
Ona Raudonyto, (13a) Seligenstadt b. 
Wuerzburg, D.P. Camp, Germany, 
U.S. Zone.

IEŠKO LIETUVIO ŪKININKO, 
kuris sutiktų atkeviesti iš Vokietijos 
darbams sužadėtinį — vyrą 37 m., pri
tyrusi ž.ū. darbininką. Kelionės iš
laidas apmoka jau Kanadoje esanti 
sužadėtinė F. Pranely te. Dundas, 50 
South Str., Ont.

SKUBIAI IEŠKO BUTO iš 3-5 
kambarių šeimai iš 4 asmenų. Pranešti 
“NL” redakcijon Tel. CR. 4624.

— Vaivadai: Antanas ir Kazys, Pa
pilės m., Šiaulių apskr.,

— Viličikaitė — Marcinkevičienė, 
Kulių., Kretingos apskr.,

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti į “N.L.” adminis
traciją.

Siuntinys Nr. 2
Tik $5,

Kiaulinių taukų ................... .'.....  2 sv.
Mėsos ...........................................  1 sv.
Kavos ...........................................  2 sv.
Cukraus ........................................ 1 sv.
Kakava .........................................  1 sv.

Visi produktai yra aukščiausios rū
šies ir šviežus. Šios rūšies siuntinius 
už taip žemas kainas tik iš Kanados 
tegalima išsiųsti.
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KORESPONDENCIJOS
MONTREAL

NUSISEKĘS ŠOKIU 
VAKARAS

SPAUDOS BENDROVES 
“VILTIS” VALDYBA

Š.m. balandžio mėn. 11 d. Lietuvių 
spaudos bendrovės “Viltis” steigiamą- 
jam susirinkime išrinkta laikinoji ben
drovės valdyba pasiskirstė pareigo
mis sekančiai:

Leonas Gudas — pirmininkas,
Pranas Rudinskas — reikalų vedėjas, 
Jonas Juškevičius — iždininkas,
A. F. Navikevičius — sekretorius ir 
Jonas Leknickas — narys.
Nutarta tuojau pat pradėti bendrovės 

registracijos formalumus, paruošti Še
rams pardavinėti kvitų knygutes ir, 
pasižadėjimų lapus tiems, kurie nenori 
arba negali pinigų įmokėti dabar. Be 
to, nutarta pakviesti Šerų platintojus 
Montrealo miestui, kurie atlankytų lie
tuvius butuose. Lygia greta rūpintis 
mašinų užpirkimu ir patalpų išnuomo
jimu.

K.L.C.T. VAIDINIMAS

Balandžio mėn. 25 d. Kanados Lie
tuvių Centro Taryba Parapijos salėje 
rengia didelį vakarą su įvairia pro
grama.

Bus vaidinama įdomi komedija “Gra
fas Kaimiečio Bernu”. Mergaitės šoks 
tautinius šokius. Režisuoja M. Arlaus
kaitė.

įėjimas $0.50.
Pelnas skiriamas Lietuvių parapijos 

bažnyčios statybai.
Visa Montrealo lietuvių visuomenė 

kviečiama kuo skaitlingiausiai daly
vauti.

Kanados Lietuvių Centro Taryba.

ARTISTAI REPETUOJA

"Grafas kaimiečio bernu” vaidinto
jai repetuoja beveik kas antra diena. 
Komedijos pastatymui vadovauja ir 
režisuoja visiems puikiai pažįstama 
nenuilstama Montrealo lietuvių veikė
ja Marija Arlauskaitė. Neretai žmo
gus stebiesi, iš kur ji ima laiko ir 
jėgų. Šalia tiesioginio mokytojavimo 
darbo, turėti dar tokias sunkias pa
reigas, kaip “Nepriklausomos Lietu
vos” administracija ir dar rasti laiko 
vaidinimams — tai jau reto pasiauko
jimo visuomenei pavyzdis. Deja, daž
niausiai taip ir būna pagal lietuvišką 
priežodį: “Kas veža, tam ir krauna.”

Vaidinime, be montrealiečiams jau 
pažįstamų vietinių lietuvių, matysime 
nemaža ir naujų jėgų.

Stebėtojas.

UŽDRAUSTI
SUSIRINKIMAI

Yearly Subscription Rates:
Canada .......................................... $3.00
Other Countries ......................... 3.50

Balandžio mėn. 10 d. Parapijos salė
je įvyko K.L.C.T. suruoštas jaunimo 
šokių vakaras. Suplaukė ne tik daug 
jaunimo, bet ir senesniųjų lietuvių. 
Vakarą savo atsilankymu pagerbė 
Švaicarijos konsulo žmona lietuvaitė 
Mrs. A. Kaestle.

Už vakaro pasisekimą ypatinga pa
dėka tenka gerb. klebonui, kun. Bo- 
binui, leidusiam pasinaudoti sale, Onai 
ir Juozui Kuprevičiams, svarbiausiems 
šio vakaro organizatoriams, Elžbietai ir 
Mykolui Lukošiams, J. Dunčikui, Ig. 
Salalai, J. Trumpai, p. Motuzienei, J. 
Jurėnui ir kitiems prisidėjusiems savo 
darbu ir pastangomis.

Vakaro pelnas paskirtas “NL”, o jo 
gauta virš $190.00.

“NL” visiems rengėjams, dalyviams, 
ir K.L.C.T., šio vakaro iniciatoriui, 
nuoširdžiai dėkoja.

ADRESO PAKEITIMAS

K.L.T. organizaciniame atsišaukime 
“NL” Nr. 6 (72) nurodytas Tarybos 
iždininko J. Dunčiko adresas pakei
čiamas sekančiai:

J. Dunčikas,
145 2nd Avė.,

Ville La Salle,
Montreal 32, Que.

GRAŽI SV. ELZBIETOS
DRAUGIJOS VAKRIENE

Balandžio mėn. 18 d. parapijos 
salėje įvyko labai nusisekusi Šv. Elž
bietos draugijos vakarienė. Salė buvo 
pilna šmonių. Vakarienę paįvairino 
loterija, kurioje buvo daug vertingų 
fantų.

WINIPEGEICIAI
PRISIUNITE K.L.C.T.

$51.00 AUKU

VVinnipegiečiai lietuviai prisiuntė 
K.L.C.T. $51.00 aukų, kurios skirtos 
neturingųjų tautiečių šelpimui.

Korespondenciją tuo reikalu įdėsime 
į kitą numerį.

IR VĖL TRIUKŠMAS
LIETUVIU KLUBE

čių ir Šerų sekretorių p. Kudą, bet 
“pažangieji” užsispyrė jei jau tuos, 
tai ir visus pakeisti.

' Didžiausį triukšmą, kaip ir visada, 
kėlė “pažangieji”, ypač jei kas bandė 
kalbėti jų nenaudai. Prie rinkimų ne
buvo prieita. Daliai šerininkų iš su
sirinkimo išėjus, susirinkimo pirminin
kas padiktavo kandidatų sąraša už
klausdamas šerininkų “kas prieš”. 
Nors naujieji board-direktoriai būtų 
geriausi ir garbingiausi žmonės, tačiau 
jų pravedimo būdas vistiek priešta
rauja klubo įstatams.

Susidaro įspūdis, kad "pažangiųjų” 
grupė žut-būt nori išsilaikyti Klubo 
vadovybėje, o jei jau kitos pašalinės 
jėgos juos prispiria išeiti, tai nori 
su savim nušalinti ir į jų bylą neįvel- 
tus asmenis, kad galėtų vėl nors dalį 
kitų savųjų įkišti.

Klubietis

TORONTO

“N.L” REDAKTORIAMS 
PASIKEITUS

e
Pasikeitimai “N.L.” redakcijoje, To

ronto lietuvių visuomenės buvo sutikti 
šiltai. Torontiečiams lietuviams, žino
ma, kaip ir visa Kanados lietuvių vi
suomenei, pirmoje eileje yra svarbu, 
ne kas šį laikraštį redaguoja, bet kaip 
tobulai yra jis redaguojamas.

Buvusiam “N.L.” redaktoriui gerb. 
p. L. Giriniu!, Toronto lietuviai su 
pagarba yra dėkingi, už jojo nuošird
žias pastangas pralaužti pirmuosius 
ledus, padarant laikraštį tobulesniu. 
Dalinai jam tas labai sunkus darbas 
ir pavyko atsiekti, už ką jam nuo
širdi padėka.

Naujajam laikraščio redaktoriui, 
p. Pr. Rudinskui, torontiečiai lietuviai 
linki geros semmės ir ypač nenuleisti 
rankų sunkiame ateities redagavimo 
darbe. Iš naujojo Redaktoriaus rimto 
ir gerai apgalvoto pirmojo atsišaukimo 
praėjusiame “N.L.” numeryje į Kana
dos lietuvių visuomene, su pasigėrėji
mu tenka pasakyti, kad ateityje laik
raštis stengsis tobulėti, likti prieinamu 
visiems patrijotiškai galvojantiems 
rimtiems lietuviams, be pažiūrų skir
tumo, maloniu lietuvių bičiuliu.

Ypač gerb. naujajam Redaktoriui 
tenka nuoširdžiai palinkėti suspiesti 
didesnį būrį rimtų bendradarbių, kurie 
dar labiau patobulintų laikraščio tu
rinį.

Toronto lietuvių patrijotiškai nusi
teikusi visuomenė su visu nuoširdumu 
rems “Nepriklausomąją Lietuvą” lai
kraštį tiek dvasiniai tiek materialiai, o 
gerb. Redaktoriui nuoširdžiausiai linki 
savo ir, kartu visų mūsų, laikraštį pa
tobulinti, kad jame atsispindėtų Kana
dos lietuvių visuomenės, lyg veidrody
je, kultūrinis pajėgumas ir vieningu
mas.

Torontietis 

RODNEY

Atitaisymas
Mano korespondencijoje iš Rodney, 

Ont. “N.L.” 6 (72) iš 19 March yra 
įsibrovusios dvi klaidos:

1. Aukotojų sąraše, kurie aukavo 
po $5.00, turi būti ne p. St. Pepšys, bet 
St. Repšys.

2. Aukotojų sąraše po $2.00 pra

leista p. A. Kazakevičiaus pavardė. 
Korespondentas labai atsiprašo p. A. 
Kazakevičių už įvykusią klaidą.

A.M.

TIMMINS

Praeitą rudenį į Timmins apy
linkes miškų darbams atvyko 120 lie
tuvių. Dabar Darbo Ministerija apie 
40 iš jų pasiuntė kitiems darbams 
Ont. provincijoje.

Kovo 17-tą dieną Timminso lietu
vius aplankė Teves Kulbis iš Mon
trealo. Vietos katalikų bažnyčioje 
Tėvas Kulbis atlaikė mišias ir pa
sakė progai pritaikytą pamokslą. Kaip 
tik tuo momentu nemažai vyrų buvo 
atvykę į Timminso miestą, todėl pa
maldose dalyvavo gražus lietuvių 
tremtinių ir vietinių būrelis. Daugelis 
pasinaudojo proga ir atliko velykinę 
išpažintį. Timminsiečiai labai dėkingi 
Tėvui Kulbiui ir pageidauja, kad jis 
atsilankytų čia dažniau.

J. Pr.

APIE ~L.B.~ LOGIKA
(Tąsa iš 6 pusi.)

Nesigilindami į anuos istorinius 
laikus, paimkim paskutinį Maskvos 
logikos šedevrą — buržuazinės muzi
kos pradų uždraudimą sovietų kom
pozitorių kūryboj. Lig šiol, rodos, 
niekas net ir pagalvoti neišdrįsdavo, 
kad muzika gali būti buržuazinė. To
kios nuomonės reiškėją, galimas da
lykas, tuojau būtų uždarę į beprot
namį tie patys “LB” redaktoriai. Ta
čiau dabar, kai ta žingsnį padarė 
sovietinė logika, jie uždarytų į be
protnamį (jeigu tik galėtų) kiekvieną, 
kuris yra priešingas panašioms ne
sąmonėms. Taigi, viskas, kas eina 
iš Maskvos yra logiška, viskas šventa 
ir gražu.

Jeigu mes sakome . . .
Tuo tarpu, jeigu mes, tremtiniai, ju 

tautiečiai, išgyvenę pirmosios sovietų 
okupacijos baisumus, šiandien sakome: 
1940m. birželio mėn. 15 d. sovietai, 
sulaužydami visą eilę tarptautinių su
tarčių, okupavo Lietuvą.

Jiems tas yra ne logiška, nes pagal 
maskvinės logikos sovehozo nuomonę 
Raudonoji Armija čia atėjo išlais
vinti darbo žmonių.

Jeigu mes šaukiame: sovietai fal
sifikavo Liaudies Seimo rinkimus,

Tel: Ofiso — CH. 5020
” Res. — AM. 9324

Dr. E. Andrukaitis
LIETUVYS 

GYDYTOJAS
2540 Sherbrooke East, Montreal 

(Ant Frontenac Kampo)
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) 2820 ALLARD ST., Tel. TRenmore 1135 ?
? Montreal 20. ?

i Victoria I
CLEANERS & DYERS CO.

) Mes valome ir dažome įvrairius, kaip vyriškus, taip moteriškus (
i drabužius. Taip pat išvalome nuo lietaus apsiastus, dėl kurių £
• uždedame “Drex”, kas neperleidžia vandens ir duodą graženę j

išvaizdą. 1
Taipgi valome visokiausios rūšies karpetas ir fotelius (Chester- j 

7 fields), gardinus lengvus .ir sunkius. t
Kiekvieną orderį pajiniame iš namų ir pristatome į namus.

( Už musu atliktą darbą garatuojame.
J Dėl informacijų prašome telefonuoti TRenmore 1135 (galimą į 
£ pašaukti lietuviškai. •
į Lietuviai savininkai: i
ž J. Kriaučeliunas A. Majauskas J. Matulaitis

• »■ * 11   1 II ... *.............    " • " < '« ■■ . II'. ■■■« A

VANCOUVER

Astuoni lietuviai Vancouver saloje
Buvom iš tų laimingųjų, kurie š.m. 

sausio 15 d. pasiekėm Kanados kran
tus Halifaxe. Mus suskirstė grupėmis 
ir tą pat vakarą išveže darbo vieton. 
Prie mūsų grupės priskyrė dar vieną 
lietuvį, kuris buvo čia atvažiavęs ank
sčiau, bet dėl laive padarytos apendi
cito operacijos buvo paliktas Halifaxe.

Pakliuvom į grupę, kuri buvo pas
kirta geležinkelių darbams prie C.P.R., 
Nanaimo B.C. Tik gerai išstudijavę 
žemėlapį pamatėm, kad mūsų pasky
rimo vieta randasi kitoje Kanados 
pusėje, Vancouver saloje.

Kelionėje užtrukom 7 paras. Įdomu 
buvo važiuoti skersai visą Kanadą ir 
nors pro vagono langą matyti jos gam
tą ir vietoves.

Vancouver saloje mus apgyvendino 
vagonuose ir sekančią dieną nuvežė 
prie darbe. Viskas būtų gerai ir dar- 

(JPerkelta į 6 pusi.) 

išstatydami Maskvoj sudarytą kandi
datų sąrašą (jame buvo tiek kandi
datų, kiek seime vietų), ir tuo budu 
patys (ne Lietuvos liaudis) Lietuvą 
padarė tariamaja LTSR, “LB” at
stovai tai laiko logikos absurdu, nes 
Maska (ta jų švenčiausioji Maskva!) 
skelbia,' kad Lietuva pati įsijungė į 
tarybų “rojų”.

Jeigu mes tvirtinam: sovietai kaip 
įmanydami naikino ir alino Lietuvos 
ūkį, viską grobdami ir veždami j 
Sovietų Sąjungą, jie netiki, nes pa
gal maskvinės logikos biuleteni į 
Lietuvą buvo siunčiami traukiniai su 
užrašu — “Badaujančiai Lietuvai.”

Jeigu mes rėkiam: Lietuvos kalė
jimai buvo perpildyti nekaltais ^įmo
nėmis, jie šypsodamiesi atsako 
tai buvo izoliuoti liaudies priešai.

Jeigu mes šiandien širdį plėšiančiu 
balsu raudame: 1941m. birželio mėn. 
14-15 d.d. sovietą enkavedistai su
gaudė ir užkaltuose vagonuose išvežė 
į Sibirą 50.000 mūrų brolių ir seselių, 
jie linksmi kartoja politruko Sniečkaus 
žodžius — tai buvo prostitutės ir reak- 
cijonieriai — ir ši Maskvos (švenčiau
sios!) žingsnį vadina kilniausiu dar
bu Lietuvai.

(Bus daugiau.)

Balandžio mėn. 10 d. vakare įvyko 
nepapratas Montrealio Lietuvių Klubo 
šerininkų susirinkimas. Dienotvarkėje 
Liqueur Commission reikalavimas pa
šalinti komunistus, kitaip, klubas ne
begauna leidimo (licence) svaigina
miems gėrimams.

Nors Liqueur Commission reikalavo 
pakeisti tik board-direktorių p. Lesevi-

Montrealo Lietuvių Literatūros 
Draugija turi išsinuomavusi salę 
Charlevoix Street, Point St. Charles. 
Joje buvo ruošiami susirinkimai, va
karienės ir t.t. Balandžio mėn. 10 d. 
prieš pat vyrų vakarienę, atėjusi pro
vincijos policija, konfiskavusi alų ir 
prigrąsiusi, kad daugiau be leidimo 
joki subuvimai nebebūtų ruošiami, 
kadangi jai esą žinoma, kurio krašto 
nauda* tenai dirbama.

Lietuvis.

Tel: CH. 5020

Dr. Leon Carpentier
D.A N T I S T A S

Daro peršvietimus (X-Rays)

2540 SHERBROOKE EAST, MONTREAL
(Ant Frontenac Kampo)
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